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*যথ| নবেধু তন্তুজ্ঞা” সবিভাৎ জাহ্ববীঞষ্পা 

খাহং ত্রিদিবেশানামীগমনীমিদং তথা ॥” 

নদাশিববাঁক্যম্ 

সাবান রবসহসপাশ 

কলিকাতারাজধান্যাম্ 
আদি ত্রাক্মদমাজ যন্ত্র 

শ্রী কালিদাস চক্রবর্তিন! যুদ্রিতম,॥ 

শক? ১৭৯৮ । 





বিজ্ঞ।পন। 

তন্ত্রশান্ত্র মধ্যে মহানির্্বাণ তস্ত্র এক খাবি অতি প্রধানগ্রন্ক । ইহাতে" 
বৃক্ষোপ।দন।, কৌলিফ্রোপাসনা, গাঙ্ধর্মম, দশুসংহ্কীব্ প্রভৃতি যথাক্রুমে 
বর্ণিত বহিধাছে ৷ অনান্য তন্জ্রেব ন্যায ইহাধও ভাষা! অতি সবল।। 
গাঠকগণ অধ্যযন কালে অনাধাসেই সমব্ত ভাব হুদযন্বম করিতে পারেন । 
ধাহাবা তন্ত্র শর্্দেব মন্্াবগত হইতে ইচ্ছা কবেন, তাহারা ইহা দ্বাব। 
বিশেষ স্থখান্ুন্ধবকবিতে পাবিবেন | 

প্রা আট বৎসব হুইন এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবাব প্রথম যত কবা 
হইযাছিল্ী। & কিন্ভতু তৎকালে এক খণ্ড ভিন্ন হস্ত লিপিব সংগ্রহ না 
হগযাতে উহ সম্পন্ন হইতে পাঁবে নাই। পবে ১২৭৯ সালের কার্তিক মাসে 

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পাটদহু নিবাসী বাগ! নৃসিংহচন্দ্র দেব রাঁষ 
বাহাছ্ুবেব বংশীব শ্রীযুক্ত বাবু ছূর্গাপ্রসাদ চৌধুবি মহাশযেব পুস্তকাঁলযের 
এক খণ্ড ও কলিকাতা আছি ব্রান্ধনমাজেব পুস্তকালয হইতে এক খণ্ড 
এইস্টিিখ্ড ও হস্তলিপপি মংগৃহীত হয। এই তিন খণ্ড হস্তলিপি অবলম্বন 
কবযা মহ্থানির্দাণ মুদ্রিত হইতে আবন্ত হইল। কিছু দিন পৰে মহাত্ব। 
বাজা*বামমে[হন বাবেব পুস্ত কালয হইতে আব এক খণ্ড সটীক দেবনাগব 
সস্তলিগি প্রাপ্ন হওয়া গেল। তখন পূর্ব মুদ্রিত কতিপষ ফর্ম পবিতাণগ 
কবিষ পুনর্রাব ঠ্াথম হইতে টাক মুদ্্রাঙ্ছন আবস্ত কৰা! হয। অনস্তব 
যস্ত্রপবিবর্ভন প্রভৃতি নিবন্ধন সম্পর্ণ গ্রন্থ একেবাবে প্রকাশে বিলম্বের 
আশঙ্কা কবিয! খণ্ড ক্রমে প্রকাশ কবা হইঘাছে। এই সংস্করণে 
টীকাহ্যাধী পাঠপ্মূলে সন্নিবেশিত কবিৎ1 অনান্য পাঠ পাঠক মহাঁশযদেব 
স্ববিধাব জন্য নিয়ে সপ্তিবেসিত কবা গ্রিযাঁছে। £ ৯ 

আবি বাঙ্গসমাজেব ভরত পুর্র্ব আচার্ধা এ সহকাবাঁ সম্পাদক পিবব 
৬ আনন্দচন্দ্র, বেদান্তবাগীশ মহাশম, বাঁনাষণ প্রচাবক ইখুক্ত হেমচন্দ্র 
ভ্'চার্পা' মহাশয, ক্ষঃনলগবেব অন্তর্গত দোগ।ছী নিবাসী ৮ ধালীকিন্কব 
ব্দব্ত্ব মভাশয এবং ওঘার্ডইনিউউসানেব গ09ত এযুন্র কৃষ্ণধন 

বিদ্যাবত্ব মহাশখধ অনুগ্রহ করিম] আখ ত”্শ এই গ্রন্ঠের সংস্কবণ কার্ধ্য 
সম্পাদন কবিবাছেন। তন্মধ্য বেদাস্তবাগীশ মভাশয সন্ববণ কার্ষোব 
অধিকাংশ সম্পাদশ ফিবিযাছেন বলিষ! গ্রন্থমূখখ শ্পহাবই শা/মাল্লেখ 

কব! খেল) * 





রশ শাম্তবধন্মীণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ । 

_ অঁপর্ণ পবধ! শ্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ॥ ১ ॥ 

শ্ীদেব্যুবাচ। 

বর্ণাশরমাচাবধর্্মাঃ স্হক্ষাবা লোকমিদ্ধষে। 

' কথিতাঁগ কৃপযা মহৎ সর্ববজ্জেন তবযা প্রভো ॥ ২॥ 
রুলৌ ছুর্ত্তযো লোকাঃ কামাক্রোধান্ধচেতসঃ। 

কলৌ লোকানাং প্রাযশৌ নান্তিকত্বাৎ সংশষাপন্নম/নসত্াৎ কাম- 

ক্রোধাদাভিভূতত্বাৎ সর্বদেক্দ্িস্ুখাকাঙ্কিত্বাচ্চ সদাশিবপ্রোক্তসন্ মার্গী- 

নন্ুষ্ঠানা ত্বত্রিষিদ্ধনুর্বঘ্সমনঃ সেবনাচ্চানেকবিধং পাপমুৎপদ্যেত ততশ্চ 

তেষাং কথৎ বিমুক্তিবিতাশঘবতী পার্বতী শঙ্বধং পুচ্ছতি শ্মেন্াছ 

শ্রত্বেতাদিন]। বর্ণ ব্রাহ্মণাদযশ্চাশমে গাহস্থ্যাতক্ষকৌ চ তেষাং বিভে- 
দঃ শাল্তবধধ্ানি শল্ত,প্রোক্তধন্ম্াণি শ্রুত্বা অপর্ণা ব্রতত্যত্র'পন্থা পার্দতী 

পবযোত্তমযা্রীতযা শঙ্কবং কল্যাণকর্তাবং মহাদেবং প্রতি পপ্রচ্ছ ॥ ১। 

কিং পপ্রচ্ছেতাযাকাজ্জাযাং প্রস্ট বামেবাতিধাতুমুপন্রমতে বর্ণাশমেত্যা- 

দি বক্র মর্থপীত্যন্ত* ক্লোকত্রযমূ। প্রভো। হে স্বামুন্। যদাপি লোকসিদ্ধযে 

লোকনিষ্বাহনিষ্পত্তযে বর্ণানামাশ্রমাণাং চাচারা ধর্দ্দীঃ সংস্কাবাশ্ড সর্ধব- 

স্বেন সর্বরং জানতা ব্বযা কূপযা মহ্থাং মামুদিদশ্য কথিত উত্ত1:॥ ২! 
তথাপি কলৌঁ লোকা জনা তবস্নিগদিত” ভবতা কথিতং বর্ম মাগ* 

চু 



৩৮ মহানির্ব্বাণতস্ত্রম ৪ 

নাস্তিকাঃ সংশযাঁতানঃ সদেক্রিয়নবখৈবিণঃ ॥ ৩ ৪" 

তবস্লিগদিতং, বর্ম গনুষ্ঠাস্ত্তি ছৃদ্দিষঃ। 
তেষাক্কা গতিবীশান বিশেষাদ্বত্মর্হসি ॥ ৪ ॥ 

প্রীসদাশিব উবাচ। 
সাধু পুষ্ট স্বয়। দেবি লোকানাং হিতকাঁরণি। 

তং জগজ্জননী ছুর্গ জম্মমংমাবমোচনী ॥ ৫ ॥ 
নানুষ্ঠাস্ান্তীতি দ্বিতীষেনান্যঃ শিবোক্তবস্ত্বাননুষ্ঠানে হেতুং দর্শয়ন্ লো- 

কাম্দিশিন্টি কলৌ দুর্বত্তষ ইত্যাদিনা। কথন্ত,তাঃ লোকাঃ ভুর্রতিয়ঃ 
চুক কর্মণি রত্তিদূ্টা বা বৃতির্ষেষাং তে। ছুষ্টে কর্মণি বর্তমবন। 
ইত্যর্থ পুনঃ কামফ্রোধান্ষচেতসঃ কাষক্রোধাত্যামন্ধঞ্চেতো যেষাং তথ! 
ভূতাঃ নাস্তিক পরলোকাদিকং নাস্তীতি বুদ্ধিশালিনঃ সংশয়াত্মানঃ 

পরলোকাদিকমস্তি নাস্তি বেতি সন্দেহাপন্বমাঁনসাঃ। সদেক্দিয়ন্বখৈষিণঃ 

সর্ধবদ| বসনাদীন্দ্রিয়নখাকাজ্ফিণঃ ॥ ৩॥ 
ুর্ধিয়ঃ দুরুদ্ধযঃ ঈশান হে ধশ্র্যাশীলিন্। তেষাং লোক্ানাং কা গতিঃ 

কো বিমুক্তেকপায়ঃ স্যাদিতি বিশেষাদ্বক্ত,ং কথবিতুমহৃসি ত্বং তবসি। 

গতিজ্ঞানেশায়াং চ মার্গে যাত্রাভ্যুপাষযোরিতি কোষঃ ॥ ৪॥ 
শস্ত.বিদানীমপরণাপ্রশ্বং স্তৌতি সাধুপৃষ্টমিত্যাদিনা । দেবি হে 

ছ্যাতিমতি। ত্বযা! সাধু মনোবমং পৃষ্টমূ। সাধুপ্রাশ্থে হেতুং বাদন্রাহ লোকা- 

নাঁমিতি। কিছুশি দেবি লোবানাঁং হিতকারিণি জনানামভীষ্টোৎ- 
পাদয়িত্রি। লোকানাং হিতকাবিণীত্বে বীজং দর্শযন্নাহ তমিত্যাদি। 
ত্বং জগজ্জননী জগতাং "জনয়িত্রী জগজ্জননীত্বাল্লোকানাঁং হিতকারিণী 

লোঁকানাং হিতকারির্ীত্বাচ্চ সাধুপৃষ্টমিতি যোজ্যম্। জন্বশংয্ারমোচনী 
জঙন্থানঃ উৎপত্তেঃ সংসারাৎ পুনঃপুনর্ধাতায়াতকর্ত3 কলত্রপুত্রাদেশ্চ 

* ধর্ম ইতি বা পাঠঃ। 



*একাদশোল্লানঃ | ১৩৪৭ 

ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পবাৎপর।। 

ত্বয়ৈব ধাধ্যতে দেবি ধিবমেতচ্চরাচয়ৎ ॥৬॥ 

ত্বমেৰ পৃ্থী ত্বৎ বারি ত্বৎ বায়ুত্তৎ হুআশনঃ। 

বং রিয়বমহস্কারস্্ং মহতত্বরূপিণী ॥ ৭ ॥ 

, ত্বমেব জীবে। লোকেহম্মিংস্ং বিদ্যা পরদেবতা। 

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধির্বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ ॥৮॥ 

ত্বমেৰ বেদাঃ প্রণবঃ স্থৃতযস্তুং হি সংহিতা । 

নিগমাগমুতন্্বণি সর্রবশান্ত্রময়ী শিবা ॥ ৯ ॥ 

মুক্তিকর্ভৃম.। অতএব দ্রঃখেন গমাতে জ্ঞায়তে যা সা ছুর্গা ভুজেযা 
* চ ত্বম॥৫॥ 

ত্বমিতি। ত্বং জগতামাদ্যা আদিভুতাঁসি | জগতাং ধাত্রী পোষ্টী চ 
ত্বম। পালয়িত্রী জগতাং রক্ষিক! চ ত্বমেব । পরাৎ শ্রেষ্ঠাদপি পরা শ্রেষ্ঠ 
চত্বমূ। হে+দেবি কান্তিমতি । চরাচরং জঙ্গমন্থাবরমেতদ্বিশ্বং তবয়ৈব 

ধাধ্যতে ॥ ৬ 0 

ত্বমেবেতি। ত্বং'চাহস্কারঃ। মহত্তত্বরূপিনী চ.মৈব | ৭॥ 
ত্বমেরেতি অর্মিল্লোকে যো৷ জীবস্তক্রপা চ ত্বমেব | বিদ্যা আত্মজ্ঞান- 

রূপা চ ত্বম। পরদেবত। শ্রেষ্ঠদেবতা চ ত্বমেবামি। ইন্তরিয়াণি নেত্রা- 
দীনি মনে হুদযং বুদ্ধিঃ শাঙ্তাদিতত্বজ্ঞানম, তত্বদ্রপা চ ত্বম ভাসি বি- 
শ্বেষাং যা গতিঃ স্থিতিশ্চ তন্্রপ! চত্বমেব ॥৮॥ * 

তি। বৈদা যজুরাদয়ঃ তদ্জেপা চ ত্বস়েবাসি। প্রণব ওষ্কাব- 
রূপা চ ত্বম। স্মৃতয়ে। মন্াদিকথিতধর্দশীস্ত্রাণি তন্দ্রা চ ত্বম্। সংহিতা 
মঙ্থাভার্তাদয়ন্তজ্প। চ ত্বমেবাসি। নিগমঃ শম্ত,প্রশ্নঃ পার্বতীমুখজাত: 

*শ্দারূপোগ্রন্থবিশেষঃ1 আগমশ্চ শিবমুখাগতশিবিজাননদাতবান্থদে বমত. 
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মহাকালী মহালক্ষীর্্মহানীলসবস্বতী 

মহোদবী মহামাযা মহাঁবৌদ্রী মহেশ্ববী ॥ ১০ ॥ 

সর্ববজ্ঞা ত্বং জ্ঞানমযী নাস্ত্যবেদ্যন্তবান্তিকে | 

তথাপি পুচ্ছসি প্রাজ্জে শ্রীতযে কথযামি তে ॥ ১১ ॥ 

সত্যযুক্তৎ ত্বয়৷ দেবি মনুজানাৎ বিচেষ্টিতৎ । 

জানন্তোহপি হিতংস%* মাঃ পাপৈবাশ্ড স্ুখপ্রদৈঠ।১২॥ 

পদ্যবূপগ্রন্থবিশেষ এব । তন্মং চাস্থিকামুদ্দিশ্য শিবোক্তো! গণেশলিখিতো। 

গরন্থবিশেষ এব তত্বদ্ধেপা চ ত্বমেব। সর্ধশীজমযো বেদান্তাদিসকলশান্তর- 

পা চত্বম্। শিবা কলাটৈকনিলযস্কৃত! চ ত্বমসি | ৯॥ 

মহেতি। জগৎস-হত্রীত্বান্যহাকাঁলী ত্বম। সম্পত্তিবুদ্ধিহেতুত্বান্বহা- 

লক্গনীশ্চ ত্বমেব ৷ বিদ্যাপ্রদাত্রীত্বাস্বহানীলসবস্বতী চ ত্বমেবাসি | অশেষ- 

জগতকুক্ষিত্বাম্মাহাদবী ত্বম্। জগনম্মোহযিত্রীত্বান্মহ্বামাযা চ ত্বমূ। মহা- 

বৌন্দরী অতাগ্রী চ ত্বম্। মহেশ্ববী মনহশ্্যাবিশিষ্টা চ ত্বম 15১০ ॥ 
সর্কজ্ছেতি | সর্পজ্ঞা অশেষপদা্থভ্ঞত্রী। ভজ্ঞানমধী মোক্ষবিষষ- 

গরন্ধান্বদপা চ ত্মদ্ি 'অতস্তবান্তিকে ত্বন্নিকটেইবেদাত্রপ্রজ্েষং কিঞ্চিদপি 
নাস্তি। নন্থু কিঞ্চিদপি মমান্বদাং নান্তি চে কথং পৃচ্ছামীত্যাশক্কমানাং 

প্রত্যাহু তথাপীতি । যদ্যপ্যেবং তথাপি প্রাঙ্ছে হে প্রকুষক্তান্বতি 

প্রীতষে পৃচ্ছদি মমেতিশেষঃ অহুমপি তে তব প্রীতয়ে কথযামি। তে 
তবাগ্রতঃ তে তুত্যমিতি বা) কাকাক্ষিগোলকন্যাযেন পীতযে ইতি 
পূর্ব্বোত্তবাত্যাং ক্রিষাভ্যাং সম্বধ্যতে ॥ ১১॥ ৃ 

অধুনা পূর্েবোস্তামকাঁচুবদন্ত্তরং দাতুং প্রক্রমতে সত্যমুক্তমিত্যাদি । 

হে দেবি। মন্জানাং মানবানাং বিচোর্টিতং বিরুদ্ধং চোর্টিতং তয়! সন্যমু- 
শী ১ শশী ০৩ শি শা টা পিপিপি 

* তান্ ইত্যপি পাঠঃ । 
শি 
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নাচবিষ্যন্তি সবক হিতাঁছিতবহিষ্কতাঃ। 
তেষাং নিশ্রেষসার্থায কর্তবাৎ যতদছুচতে ॥ ১৩। 

অনুষ্ঠানং নিষিদ্বস্ত ত্যাগো৷ বিভিতকর্ম্পঃ | 

নৃণাঁং জনযতঃ পাপৎ ক্লেশশোকামযপ্রদং ॥ ১৪ ॥ 

স্বানিউমাত্রজননাৎ পবানিষ্টোপপাদনাৎ। 

তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনাধিকে ॥ ১৫ ॥ 

পবানিষ্টকবাঁৎ পাপাত মুচ্যতে বাজশাসনাৎ। 

ক্ম্। বিচের্টিতমেবাছ জানন্ত ইত্যাদিনা। আত্মনো হিতং জানস্তোপি 
মনজাঃ সদ্বস্সাধুমার্গং নাচবিষান্তি নাষঠাসাস্তি । স্বত্র্ণনাচবণে হেতুং 
*বদশ্মনূজান্ বিশিনি কথংভূতা মঙ্গজাঃ আগুস্বখপ্রীদর্বটিতিম্খ- 

প্রাপাঁকবাবধস্ীগমনস্থবাঁপানাদিভিঃ পাটঃ কন্ধতিরদত্বাঃ অতএব 
ভিতাহিভাভাং বভিষ্কভাঃ অতো! নাচবিষাস্তীতি ভাবঃ তেষ!ং মনুজানাং 

নিঃশ্রেষসার্ধায মক্কা মত্কর্তব্য, বিধেষ* তদ্ুচ্যতে ॥ ১১ ॥ ১০ ॥ 

প্রথমতো নিষিদ্ধক্্ীনুষ্ঠানবিহিতকর্ন্মীনন্তষ্ঠানাত্যাং  পাপোতপত্তি 

বিতি বুনে অনুষ্ঠানমিত্যাদিনা। নিষিদ্ধীদা কর্্পোইনসষ্ঠানমাচবণং 
বিহিতকন্মণন্তযাগোইনাচব্ণং নৃণাং ক্লেশশোকামযপ্রদং তুঃখশোকব্যা।ধ 

প্রদাীযকং পাপং জনঘতঃ উৎপাঁদযতঃ ॥ ১৪ ॥ 

অথ পূর্যোক্তপাপস্য সহেতুকং ঘৈবিধ্যং সম্পাদঘতি স্বানিক্টেত্া- 
দিন! । কুলনায়িকে হে কুলেশ্বরি। স্বানিউমাত্রজননাদক্মন এবানীপ্সিত- 

স্যোৎপাদনাৎ তথা"পবানিস্টোপপাদনাদন্যানাকাংক্ষিতস্যাপি জননাত্বদেব 
পূর্কো ক্রংস্পীপং দ্বিবিধং বিপ্রকাবকং জানীনি প্রতীহি ॥ ১৫ ॥ 

". এবং দ্বিবিধপাপোৎপত্তিং প্রদর্শ্যেদানীং তন্মাদ্িমুক্তেকপাযং বদতি 

পবানিস্টেত্যাদিনা । পব নিষ্টকবাদন্যস্যাপানাকাংক্ষিতোৎপাদকাৎ পা 
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অন্যস্মান্থুচ্যতে মত্য? প্রায়শ্চিভাৎ সমাধিনা ॥ ১৬ ॥" 

প্রায়শশিত্যাথরা দ্ডৈর্ন পৃতা যে কৃতাহহসঃ। 
নরকানন নিবর্তত্তে ইহামৃত্র বিগহিতাঃ ॥ ১৭ ॥ 

তত্রাদৌ কথযাম্যাদ্যে নূপশাসননির্ণষং |, 

যল্লঙ্বনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাঙ্গতিহ ॥ ১৮ ॥ 

ভৃত্যান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাপ্রিান। 
শাসনে চ তথা স্যাষে সমদৃষ্ট্যাবলোকধেও ॥ ১৯ ॥ 

পাঁৎ রাঙ্গশাসনাৎ রাজদ গা মর্ত্যো জনে। মুচ্যতে মুক্তো ভবতি। কর্ম 

কর্তারি লট্। অন্যম্মাৎ স্বানিষ্টমাত্রজনকাৎ পাপাত্র, প্রাষশ্চিত্তা৷ প্রায- 
শ্চিত্তেন সমাধিন। চিত্বব্রত্তিনিরোধেন চ মুচ্যতে ॥ ১৬॥ 

জাতদ্বিবিধপাঁপানাং প্রায়শ্চিত্তদণ্ডাভ্যাং পৃতত্বাতাবে সর্বদা নবক- 
স্বাধিত্বং দর্শয়িতুমাহ প্রায়শ্চিত্ত্যেতি। যে কৃতাংহসঃ ক্ুঁতপাপা জনাঃ 

প্রাযশ্চিত্ত্যা দতৈর্ববা পৃতাঃ পবিত্রা ন বনুরুঃ ইহলোকে পরলোকে চ 

বিগর্হিতা! বিনিন্দিতঃ সত্তস্তে নবকান্ন নিবর্তস্তে তত্রৈব তিঠ্স্তীত্যর্থঃ |১৭। 

অথ রাজশীসননির্ণয়ং বদংস্তমুল্লজ্ঘযতে। ভূপতের্নরকগামিত্বমাহু ত- 

ত্রাদাবিত্যাদ্িনা ৷ হে আদ্যে হে মহেশানি। তত্র প্রায়শ্চিতৃনৃপশাসনযো- 

শ্ধ্যে আদৌ প্রথমতে। নৃপশাসননির্ণয়ং কখয়ামি। যসা লজ্ঘনাৎ রাজা- 

ইধমাঙ্গতিং যাতি 1১১৮ ॥ 

নৃপশাসননির্যমেবাহ ভৃত্যানিত্যাদিনা | তৃত্যান্ ভর্ভব্ানমাত্যাদীন্ 

পুত্রানাত্বজান্ উদাসীনান্ শক্রমিত্রাতিমিত্রান্ প্রিয়ান্ হিতান্'তথা অপ্রি- 

যান, অহিতাংশ্চ শাসনে তথা ন্যাষে চ বাজা সমদৃষ্ট্যা তুলাছুণ্টযাব- ' 
লোকয়ে পশোত ॥ ১৯ ॥ 
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স্বয়ং চে কৃতপাপঃ স্তাঁৎ পীড়য়েদকৃতাং্হসঃ। 

উপবাদৈষ্চ দানৈস্তান্ পরিতোধ্য বিশুধ্যতি ॥ ২০ ॥ 

বধাহ্ৎ মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ | 

ত্য রাজ্যং বনৎ প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ষবেত 1২১ ॥ 

গুরুদণ্ড নৈব রাজা বিদধ্যাল্লঘুপাপিষু। 

ন লঘ্বুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুং বিপর্ষ্যয়ে ॥ ২২ ॥ 

তন্মিন্ য শাসনে শান্তা অনেকোম্ার্গবর্তিনঃ | 

নন্বরতকিলিষান্* পুকষান্ দণ্ডয়তঃ স্বযং কৃতকল্মষস্য কথং শুদ্ধি- 

স্তত্রাহ স্বযং চেদিত্যাদিনা। চেদ্যদি বাজা শ্বযং কৃতপাপঃ স্যাৎ তদ! 

উপবাদৈর্দীনৈষ্চ বিশুধাতি। চেদ্যদি অুতাংহসোইকতপাপান্ অন্যা- 
ন্ পীড়যেদ্দ ওয়েৎ তদ] দানৈস্তানকৃতাংহমঃ পরিতোষ্য উপবাসৈর্দীনৈষ্ত 
বিশুধ্যতি অত্র গাপতাবতম্যাছুপবাসদানযোল্তারতম্যং বোদ্ধব্যম্॥ ২০ ॥ 

অখাস্্ানংস্বধার্হং মনামানসা কৃতত্ক্ক তল্য ভূপতেঃ প্রাবশ্চিগমাহ 
বধার্থমিতাদিনা। স্বমাত্বানং বধার্হং বধযোগ্যং মন্যমানঃ কৃতপাঁপো নরা- 

ধিপো রাজ্যং ত্যক্ত? বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধবে শৌধয়েৎ ॥ ২১ ॥ 

অথ দ্ডবৈপরীত্যে হেতাবদতি লঘুপাঁপে গুরুদণ্ডং গুরুপাঁপে চ 

লঘুদণ্ডং নিষেধতি গুর্বিতাদিনা | বিপর্যাষে দণ্তং বৈপরীত্যে হেতুং 
বিন! লঘুপাপিসু জনেষু গুরুদুং রাজা নৈব বিদধ্যান্্ন কুর্য্যাৎ। গুরু- 

পাপেষূ জনেষূ লঘুদণ্ত ন বিদধ্যাৎ॥ ২২ ॥ 
বিন! হেতুং ঘ্বিপর্ধ্যযে ইত্যনেন বৈপরীত্যে কারণসব্ে বিপবীতদণ্ডং 

বিদধ্যাদ্বেযৌতি ধ্বনিতমতো হেতুদর্শনপূর্ববকং 'বিপরীতদণ্তং বিদধাতি 
তশ্ি্িত্যাদিলা গ্লোকদ্ধযেন। যত শাননে যন্যোস্থার্বর্তিনো জনস্য 
শ্াসনেইনেকোন্বা্বর্তিনো বহবোৎস্বত্ম বর্তমানা জনাঃ শাস্যা তবকি। 



৩৫৪ মহানির্ববাণতক্তম 

পাঁপেভ্যো নির্ভযে শস্তে। লঘুপাপে গুরুর্দমঃ ॥ ২৩॥ 

সরুৎকৃতাপবাধেন সত্রপে বহুমাশিনি। 

পাপাভীবৌ প্রশস্তঃ স্তাদ্ গুরুপাপে লঘৃর্দমহ ॥ ২৪॥ 

স্বল্লাপবাঁধী কৌলশ্চে ব্রাহ্গণো লঘুপাপরূৎ | 

বহুমান্যোহপি দণ্ডযঃ স্তাঁদ্চোভিরবনীভৃতা! ॥ ২৫ ॥ 

স্যাযৎ দণ্ডৎ প্রসাদৎ চ বিচারধ্য সচিবৈঃ সহ। 

যো ন কৃর্য্যান্মহীপালঃ স মহাঁপাতকী ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ 

ন ত্াজেৎ পিতবৌ পুজে। ন ত্যজেযুনূপিং প্রজাঃ। 

ন ত্যজেৎ স্বামিনহ ভার্ষ্যা বিনতাঁনতিপাঁপিন? ॥ ২৭ ॥ 

তন্মিন্ পাঁপেভ্যো বন্ুভ্যোইপি দ্ুবিতিভ্যো নির্ভষে ভয়হীনেইপি জান 

লঘুপাপেহপি গুকর্দমঃ শস্তঃ ॥ ২৩ 

সরুত্কৃতাপবাধেন সত্রপে সলঞ্জে বমানিনি সধন্থমানে পাপা 

দেকম্মাদপি ভাবী ভযশীল জনে গুকপাপেহপি লঘুর্দমঃ প্রশস্তঃ ॥ ২৪ ॥ 

মথ কৃতাপ্পাপবাধয়োর্বভমানাযোবপি ৫কীলব্রাঙ্গণযোর্দগুমাহ 

স্বপ্পাপবাধীতাদিনা। বহুমান্যো২পি কৌলঃ স্বপ্পাপবাধী চে স্যাৎ 

তাঁদৃগ্রাঙ্গণোহপি লঘুপাপরৃচ্ছে্তদাইবনীভূতা৷ বাজ্ঞা বচোভির্র গা: 

স্যাৎ ॥ ২৫ ॥ 

অথ মহামাত্যের্বিচাবমকৃত্বৈব দণ্ডাদিক” বিদধতে| মহীপাঁলসা মহা- 
পাতকিত্বমাহ ন্যাষমিত্যাদিনা। সচিবৈর্ন্ত্িভিঃ সঙ্ত বিচার্ধয ন্যাযং দণ্ডং 
গ্রসাদং চ যো মহীপালো ন কুর্ধ্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ 7 ২৬ ॥ 

অথ স্ত্রীপুত্রপ্রজানাং ধর্মমাহ ন ত্যজেদিত্যাদিনা । পুত্রঃ পিতবে। 

মাভাপিতবৌ ন হজে । প্রজাঃ নুপং রাঁজানং ন ত)জেয়ুঃ ভার্্যা 
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বাঁজ্যৎ ধনৎ জীবনহ চ ধাশ্মিকম্ত মহীপতেঃ | 

সংরক্ষেয়ু প্রজা যত্ৈরন্যথ যাস্ত্যধোগতিহ ॥ ২৮ ॥ 

মাতিরৎ ভগিনীঞ্চাপি তথা ছুহিতবৎ শ্বে।। 
গম্তাঁরো জ্ঞানতো যে চ মহাগুরুনিঘাতকাঃ॥ ২৯ ॥ 

কুল সমাশ্রিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিষাঃ। 

বিশ্বাঘাতিনো৷ (লোকা অতিপাতকিনঃ স্মতাঃ ॥৩০। 

মাতরৎ ভগ্গিনীং কন্যা গচ্ছতো৷ নিধনং দমঃ। 

তাসামপি সকামানাং তদেব বিহিতং শিবে ! ॥ ৩১॥ 

স্বামিনং পতিং ন তাজেৎ নম্বতিপাঁতকিনোইপি পিত্রাদযো ন হাতব্যান্ত- 

গত্রাহ বিনেতি। অনতিপাপিনস্তান্ পিত্রাদীন্বিনতান্। অতিপাতকিনম্তে 
তাঁজ্যা এবেত্যর্থঃ | ২৭1 

ধার্ট্িকভূপ্টত বাজ্যাদিকমবক্ষস্তীনাং প্রজানাং 'দাষমাহ বাজ্যমিত্যা- 

দিনা । ধার্টিকপ্য মহীপতে বাঁজাৎ ধনং জীবনং চ প্রজা যত্ত্বেঃ সং 
রক্ষেযুঃ অন্যথা রাজ্যাদিকমকক্ষস্তাস্ত! অধোগতিং যাস্তি ॥ ২৮ ॥ 

পিত্রাদয়োইতিপাঁতকিনশ্েত্যাজা ইতুাক্তং তে চ কে ইত্যাকাঙ্ঞায়া- 

মতিপাতরিনে। নিরূপযতি মাতবমিত্যাদিনা গ্লোকদ্বয়েন। হে শিবে। মাতরং 

জননীং ভগিনীং স্বসারং তথ! দুহিতবং পুত্রীং চাপি জ্ঞানিতো যে গন্তারো 

ভবস্তি তথা জ্ঞানতো মহাগুবণাঁং মাঁত্রাদীনাং নিঘাতকাঃ হস্তারো যে। 

কুলধর্্ং সমাশ্রিতা পুনস্তাক্তকুলক্রিযা যে। যে চ বিশ্বাসঘাতিনো। লোকাঃ 

তেতিপাতৃকিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

অথ মাত্রা্দিগামিনঃ পুরুষস্য সকামানাঁং তাসাং চ দণওমাহ মাতর- 

' মিন্তি। হে শিবে!,মাতবং জনয়িত্রীং তথা ভগিনীং তথা কন্যাং প্ুৃত্রীং চ 

৪৬ 
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মাতাপিতৃবস্থস্তল্পৎ স্.যাং শ্বশ্রুৎ গুরুস্ত্রিং | 

পিতামহস্ত বনিতাং তথা মাতামহস্ত চ ॥ ৩২ ॥ 

পিজ্রোাতুঃস্থতাং জায়াং ভ্রাতুঃপত্রীং স্তামপি । 

ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্বীৎ তনয়াঞ্চ কুমারিকাৎ ॥৩৩॥ 

গচ্ছতাৎ পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদে। দণ্ডো৷ বিধীয়তে। 

আসামপি সকামানাং দমে নাসানিক্ৃত্তনং | 

গৃহানির্ধ্যাপনৎ চৈব পাপাদস্মাদ্িমুক্তষে ॥ ৩৪ ॥ 

সপিগুদারতনয়াঃ স্ত্িয়ং বিশ্বাসিনামপি । 

সর্বস্বহরণৎ কেশবপনং গচ্ছতো৷ দমঃ ॥ ৩৫ ॥ 

গচ্ছতঃ পুংসো নিধনং মরণমেব দমে! দণ্ডঃ। সকামানাং তাসামপি 

তদেব মরণমেৰ দমনং বিছিতম্। অথ মাতৃত্বত্াদিগামিনাং পুংসাং তা- 
সামপি মকামানাং দণও্মাহ মাতাপিত্রিত্যাদিনা প্ঠপাদম্মাদিমুক্তয় 

ইত্যন্তেন সাক্ধীত্রযেণ। মাতাপিত্রোঃ স্ব স্বস্তপ্পং শয্যাং মৈথুনেচ্ছ়! গচ্ছতাং 

তথা স্ব,ষাং পুব্রবধূং তথা স্বত্াং ্বশুরপত্ীং তথা গুরুত্বিষং তথা পিতা- 

মহুস্য মাতামহস্য চ বনিতাং স্ত্রিং তথ৷ পিত্রোর্ভাতুঃস্থুতাং মাতুলপিভৃ- 
ব্যয়োঃ পুত্রীম্। তয়োরেব জায়াং ভা্যাং চ তথা ভ্তরাতুঃপত্বীং তস্যৈৰ 

স্থতামপি তথা ভাগিনেষীং স্বস্থতনয়াম্। তথা শ্রভোঃপত্বীং তটোব 
তনয়াং পুত্রীং চ তথ! কুমারিকামবিবাহিতাং স্ত্বিষং গচ্ছতাং পাঁপিনাং 

লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্বকর্তনং দণ্ডে। বিধীয়তে । সকামানামাসামপ্যম্মাৎ পা- 

পাৎ বিমুক্তয়ে নাসানিকত্তনং নাসিকান্ছেদনং গৃছারিধ্যাপৃণং, চ দমো 
দণ্ডো। বিধীয়তে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৃ 

অথ সপিগুপত্ভীতনযাগামিনো! বিশ্বসিতন্ত্রীগামিনশ্চ দণ্ডমাহু পপি- 
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স্ত্রীভিবেতাভিরজ্ঞানাদ ভবেৎ পরিণয়ো যদি । 

ব্রাঙ্ষেণ বাপি শৈবেন জ্ঞাত্বা তান্তিৎক্ষণং ত্যজেৎ ॥৩৬॥ 

সবরর্দারান্হো গচ্ছেৎ অন্ুলোমপরক্ত্রিযং 

দত ধনাদানং মাসৈক€ কণভোজনং ॥ ৩৭॥ 

রাজন্ত বৈশ্থাশৃদ্রাণাৎ সামান্তানাৎ ববাননে।। 
রাহ্মণীৎ গচ্ছতাৎ জ্ঞানালিঙ্চ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥৩৮। 

্রাহ্মণীং বিকৃতাৎ কৃত্ব! দেশানির্ধযাপযেম্ন পঃ। 

গেত্যাদিনা। সপ্গিগানা* দারাগ্গ্রনযাশ্চ বিশ্বািনামপি জ্রিয়ং গচ্ছতে! 

জনসা সর্ধশ্বহবণং সর্বধনাদানং কেশবপনং কেশমুণ্ডনং চ দমো ত- 
বে ॥৩৫॥ 

অথাজ্ঞানতো বোদাক্তশিবোক্তবিধিত্যাঁ সপিগাদদিতিজ্জাতবিবাহসা 

যদ্ধিধেষং তদহ,স্ত্রীভিবিত্যাদিনা । এতাতিঃ সপিগাঁদিতনযাঁদিভিঃ স্ত্রীতি 

বর্ণঙ্গেণ বেধ্দোক্তবিধিনা শৈবেন শিবোক্তবিধিনা বাঁ যদাভ্ঞানধৃৎ পবি- 
ণয়ে। বিবাঁহো ভাবেৎ তদ! জ্ঞাত্বা তাঁঃ স্ত্রীস্তৎক্ষণমেব তাজেৎ ॥ ৩৬ ॥ 

ননু সবর্ণদাবান্ অবর্ণানস্তরবর্ণদারাংস্চ গচ্ছতঃ রথং শুদ্ধিন্ততাহ স- 

বর্ণেত্যাদিনা । যঃ পুমান্ সবর্ণদাবান্ গচ্ছেৎ তথানুলোমপরক্ত্িয়ং চ 

যে গচ্ছে যথা ত্রান্মণঃ ক্ষত্রিযাং ক্ষত্রিযো বৈশ্যামেবম্। তস্য ধনাঁদানং 
মাদৈকং কণতোজনং চ দমো জ্রেষঃ ॥ ৩৭ ॥ 

অথ জ্ঞীনপূর্ববকত্রাক্মণীগমনে ক্ষত্রিয়াদীনাং সকামাযাস্তস্যাশ্চ দণ্ড- 

মাহ বাজন্যেত্যদিনা। বরাননে শ্রেষ্ঠটবদনে জ্ঞানাদত্রাঙ্গণীং গচ্ছতা 
রাজন্যটব্াশুক্জোণাং সামান্যানামস্ত্যজানাং চ 'লিক্ষচ্ছেদো দম দণওঃ 

স্কুতঃ ৩৮ । 

সককাঙাং ব্রা্মণীমপি বিকুতাং অথবাঙ্গহ্বীনাং রুত্ব। নৃপো দে 
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বীবস্ত্রীগামিনাং তাসামেবমেব দম বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥ 

দুবাত্বা ফস্ত বমতে গ্রাতিলোমপরস্ত্রিয়া । 

দণস্তস্য ধনাদানং ভ্রিমীলং কণভোজনহ ॥ ৪০ ॥ 

সকামাধাঃ স্ত্রিষাশ্চাঁপি দণস্তদ্বদ্িধীযতে ঁ 

বলাতকারগত৷ ভার্ধ্যা ত্যাজ্য। পালা! ভবে শিবে 118১] 

রাঙ্ষী ভারধ্যাথবা শৈবী কামতে। বাপ্যকামতঃ। 

সর্বথা হি পবিত্যাজ্যা স্যাচ্চেৎ পবগতা। সকৎ ॥৪২॥ 

শান্নির্ধ্যাপযেন্িঃসীরযেৎ। অথ বীবস্ত্রিষে। গচ্ছতাঁং তাসাং চ দণওমাহ 

বীবেতি। বীবন্ীগামিনাং সকামানা* তাসাং চৈবামব পূর্বববদেব দমে! 
বিধির্কধাতবা ইত্যর্থঃ। বিধিবিতি বি পূর্ত্বকাদ্ধাঞ্কঃ উপমর্গে ধোঃ 
কিরিতি কর্ণি কিঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অথ সবর্োত্তমব্রাক্্ীগামিনাং প্রংসা* তগ্যাশ্চ সকামাযা দণ্ডমাহ 

ুবাঁত্সেভাদিনা। যে! ছুরাত্মা ছুক্টচিন্তো রব দ্ধ স্বতাঠবা ব! প্রতি- 

লোমপবস্ত্রিষা সহ রমতে যথা শৃদ্রো বৈশ্যযেত্যেবম্। তস্য পুংসো ধনা- 
দানং ত্রিমাসং কণজোজনং চ দণ্ডে। তবতি ॥ ৪” ॥ 

সকামাাঃ স্ত্রিযা্চ তদ্বৎ পুর্বববদ্দণ্ডো বিধীয়তে। “আত্মা দেহমলো- 

বন্গস্বভাবধৃতিবুদ্ধিঘিশ্তি কোষঃ। অথ বলাৎকাবেণ পবপুরুষরমিতায়া 
অবলায়মান্ত্যাগঃ পাঁলনং চ পুংস! বিধেষমিত্যাহ বলাদিত্যাদ্িন ৷ হে শিবে। 

বলাৎকাবেণ পবপু*সা গতা! যা ভার্ধ্যা স ত্যাজ্য। গ্রাসাদিতিঃ পালনীয়! 
ভবেঙ ॥ ৪১ ॥ ঃ 

অথ কামাকামাভ্যা" পরগতয়োব্রন্মীশৈব্যোর্ডার্যযোন্তার্গ এবোচিত 
ইত্যাহ ত্রান্মীত্যার্দিন।। ব্রাহ্ধী বেদোক্তবিধিনা পরিণীতা অথবা শৈবী 
শিবোক্তবিধানেন পরিণীতা! ভার্ধ্যা সককদেকবাঁরমপি 'পরগতা চেতৃদা 
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গচ্ছতাং বাবনাবীযু* গবাদিপশুযোনিষু। 
শুদ্ধিববর্তি দেবেশি । ত্রিরান্রং কণভোজনাৎ ॥ ৪৩ ॥ 

গচ্ছতাং কামতঃ পুংসঃ জ্িষাঃ পায়ুং ছুষাত্মনাং । 

বধ ধৰ বিধাতব্যো ভূভৃতা| শন্তুশাসনাৎ ॥ ৪8 ॥ 

বলাৎকাবেণ যো গচ্ছেদপি চাগ্ডালযোধিতং | 

বধস্তস্য বিধাতব্যো! ন ক্ষত্তব্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫ ॥ 

পবিণীতাস্ত যা নার্যো ব্রান্ধৈর্রবা শৈববস্মভিঃ। 

সর্ধরখা সর্বর্রকাবেণ 'পবিত্যাজা সযাৎ ॥ ৪২ ॥ 
অথ বেশ্যাগামিনাং পশুযোনিগামিনাং চ প্রাধশ্চিত্তমাহ গচ্ছৃত!- 

কর্মতাদিন! ৷ হে দেবেশি। বাবলাবীষু বেশ্যান্ত তথা গবাদিপশুযোনিষূ 
গচ্ছতাং জনানাং ত্রিবাত্রং কণতোজনাচ্ছৃদ্ধির্বতি ॥ ৪৩ ॥ 

অথ স্ত্ীপু'সযোঃ পাষঃ গচ্ছতাং দণমাহ গচ্ছতাঁমিত্যাদিনা । পুংসঃ 

পুক্ষসা স্থ্িষাশ্চ পায়ুং গুদং কামতো গচ্ছ তাং হুবাত্মনাং ভূভৃতা বাজ্ঞা 

শড়ুশাসনাদ্ধধ এব বিধাতবাঃ ॥ 8৪ ॥ 

বলাৎকারেণ পরস্ত্রীগামিনাঁমপি বধ এব দণ্ড ইত্যাহ বলাদিতাদিনা । 

বলাৎকারেণু চাণ্ডালযোধিতমপি যো৷ গচ্ছেত্তস্যাপি বধো বিধাতব্যঃ। 

কদাঁপি সন ক্ষত্তব্যঃ অপি শঙ্েন ব্রাপ্ণ্যাদিগামিনাং তু আৃতবামের 
বধো বিধাতব্য ইতি ধ্বনিতম্ ॥ ৪৫ ॥ 

অথোক্তবক্ষামাণেষু তত্ততঙ্লোকেঘা কাজ্ফিতত্বাৎ স্বস্রীঃ পরস্ত্রীশ্চ নি- 
রূপয়তি পৰ্তীভা ইত্যাদিনা। ব্রাহ্ৈর্ধদোক্তবত্মতিঃ শিবো ক্রবত্ততি- 
বা বাস্তু নীধ্য: পরিণীতা উদ্ধাহিতীস্তা এব দারা: স্বন্ত্িযো বিজ্ঞেযাঃ 

[ীবনাবীযু ইতি বা পাঠঃ । 



৩৬, মহানির্ববাণতত্ত্রম | 

তা এব দাঁর| বিজ্ঞেয়া* অন্যাঃ সর্ববাঃ পরস্ত্িং ॥ ৪৬) 

কামাৎ পরস্ত্রিষং পশ'ন্ রহঃ সম্ভাষষন্ স্পৃশন্। 
পবিষজ্যোপবাসেন বিশুধ্যেদ্ দ্বিগুণক্রমাৎ ॥ ৪৭॥ 

কুর্বত্যেবং সকামা যা পবপুৎসা কুলাক্ষন। 

উক্তোপবাসবিধিনা স্বাত্মানৎ পবিশোধযেৎ ॥ ৪৮ ॥ 

ক্রবঙ্লিন্দ্যৎ বচঃ স্ত্রীযু পশ্যন্ গুহা পবস্তিষাঃ । 

হসন্ গুরুতরৎ মর্ভয, শুধ্যেদ্ দ্বিরপবাসতঃ ॥ ৪৯ ॥ 

অন্যান্তপ্তিন্নীঃ সর্ববাঃ পবস্তিযো বিজ্ঞেযাঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অথ কামতঃ পবস্্ীদর্শনাদিকং কুর্ব্বতঃ প্রাযশ্চিত্তমাহ কামাদিতা! 

দিনা। কামাৎ পরস্ত্রিংং পশ্যন্ তথা রহঃ একান্তে সম্তভাষষন্ তষ! স- 
হালাপং কুর্ববন্ তথা ল্গৃশংশ্চ পবিথ্বজা তামালিঙ্গা চ দ্বিগুণক্রমাদুপ- 

বাসেন জনে! বিশুধ্যেৎ ) যথা কামতঃ পবস্থীদর্শনে একোপবাসেন সন্তা- 
ধণে উপবাসদ্ধষেন স্পর্শনে উপবাসচতুষ্টযেন আলিনন অন্টনিন্তৈঃ 

শুদ্ধিঃ ॥ ৪৭ ॥ 

অথ সহ পরপু৮সা সম্তাষণাদিকং কুর্বত্যাঃ সকামাযাঃ স্ত্িযা অপি 

তদেব প্রায়শ্চিত্তমিত্যাহু কুর্ব্বতীত্যাদিনা । যা কুলাঙ্গনা কুলপালিকা স্ত্রী 
সকাম! সতী পবপুংসা সহ এবং সন্তাষণাদিকং কুর্বর্বতী বন্ভূব সা পূর্কেবো- 
ক্রোপবাসবিধিন। আত্মানং পবিশোধযেত ॥৪৮ ॥ 

ননু স্্রীযু ছূর্বচো! বদতঃ পরস্ত্ীগুস্যং পশ্যতে। গুর তরান হুতশ্চ 
কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ ক্রবস্লিতাদিন|। ভ্ত্রীষু নিন্দামবাক্ত* বচে। ক্রুবন্ তথা 

পরস্জরিয়া গুহা গোপাপ্রদেশং পশ্যন্ তথা শুরুতরং হসম্বগত্য দ্বিরুপবা 

সতঃ শুধ্যেৎ ॥ ৪৯ ॥ 

সজ্ঞেষ। অনা পবস্্রিষাঃ ইন্তাপি পাঠঃ । 
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দর্শযন্নগ্রমাত্বানৎ কুর্ববন্নগ্রৎ তথাঁপবৎ। 

রিরাত্রমশনং ত্যক্ত। শুদ্ধো। ভবতি 'মানবঃ॥ ৫০॥ 
পত্ত্যাঃ পবাভিগমনং প্রমাণযতি চেৎ পতিঃ। 

পৃ তাহ তজ্জাবং শাস্তাৎ শান্ত্রানুসারতঃ ॥ ৫১॥ 

প্রমাণে যদ্যশক্তঃ স্যাৎ দযিতোঁপপতেঃ পতিঃ। 

ত্যক্ত। তাং পোষযেদ্গ্রাসৈস্তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে ৫২॥ 

রমমাণামুপপতো পশ্যন্ পত্বীৎ পতিস্তদ। 

নিদ্বন্ বনিতয] জাবং বধার্হো নৈব ভূভৃতঃ ॥ ৫৩ ॥ 

নন্বাত্বানং নগ্রং দর্শয়তঃ পরঞ্চ তাদৃশং কুর্ধতঃ কখং শুদ্ধিস্তাত্রাহ 
দর্শযন্িত্যাদিনা ৷ আত্মীনং নগ্নং দর্শন তথাইপরং নগ্নং কৃুর্বন্বানবে! 
দ্বিরাত্রমশনং ভোজনং ত্যন্ত। শুদ্ধ! ভবতি ॥ ৫০ ॥ 

অথ স্বপতিপ্রমাণিতান্য পুকষশমনায়াঃ স্ত্িষাঃ তজ্জারসা চ দণওমাহ 

পত্যা ইতাদিনা । পতিস্চেদ্যদি পত্বাঃ পবাভিগমনং প্রমাণয়তি তদা 
নৃপস্তাং তস্যা জাবং চ শাস্তাঙ্গনারতঃ পূর্ববোক্তবিধানাৎ শাস্যাৎ ॥ ৫১। 

অথোপপতিপ্রমাণাহুশক্তপতিকাঁধাঃ শঙ্কিতব্যতিচাবাযাঁঃ স্ত্রিষাস্ত্যাগ- 

পোষণে বিধাতবো ইত্যাহ প্রমাণেত্যাদিন। | দয়িতোপপতেঃ পত্যা! জা- 
বস্য প্রমাণে যদি পতিরশক্তঃ স্যাত্তর্হি তাং দঘিতাং তাক্ত1 চেদ্ যদি 

পতিশাসনে তিষ্ঠেৎ ভর্ভ,রাজ্ঞাং ন লজ্ঘেত তদা গ্রাসৈঃ কবলৈঃ তো- 
ষয়ে ॥ ৫২॥ 

নন মটগপপতিনা রমমাঁণাং পত্বীমবলোক্য সজারাং তাং স্বতন্তভূর্ভ,- 

বধার্হত্বং স্যান্্ বেতি সন্দিহানাং গিরিজাং প্রতি ভ্রতে রমমাণামিত্যা- 

দিনা। পতিরভর্তী ধদোপপতৌ বমমাণাং পত্তীং পশাস্জাসীত্তদা বনিতয়া 



«৩৬৯ মহানির্ব্বাণতত্ত্রম্। 

ভর্ভিবাবণৎ যত্র গমনে যেন ভাঁষণে। 

প্রষাণার্তাষণাতত্র ত্যাগার্হা স্তাৎ কুলাঙ্গনা ॥ ৫৪ ॥ 

মুতে পত্যো স্বধর্ম্ণ পতিবন্ধুবশে স্থিত] । 

অভাবে পিতৃবন্ধ,নাং ভিষ্ঠন্তী দাষমর্হতি তি ৫৫ ॥ 

দ্বির্ভোজনং পবান্নং চ মৈথুনামিষদূষণত। 

পর্য্যস্কং রক্তবাসশ্চ বিধব। পবিবর্য্যযেৎ ॥ ৫৬ ॥ 

নাঙ্গমুদ্র্তয়েদ্বীসৈগ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ। 

দেবত্রতা নযেৎ কাঁলহ বৈধব্যং ধর্শম়াশ্রিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ 

সহ জারং নিষ্বন্ পতিভূর্ভিতো বাজ্তো বধাহো! নব ভবেত তদা নিলি 
ত্যনেনানাকালে নিত্বতো৷ বধাহত্বং স্যাদেবেতি ধবনিতম্ ॥ ৫৩ ॥ । 

অথ ভর্তৃনিষিদ্ধস্থানে গচ্ছন্ত্যান্তন্িষিদ্ধানন্যপুকষেণ সহভাষণং চ কুর্ব্ব- 
ত্যাঃ স্িয়ান্তাগাইত্বং বিদধাতি ভর্ভবিত্যাদিনা। যত্র স্থানে গমনে যেন 

পুংসা সহ ভাষণে চ তর্তূিবারণং জাতং তত্র প্রয়াণান্ভীষণাচ্চ কলাঙ্গনাপি 

ত্যাগাহ জ্যাৎ॥ ৫৪1 

অথ প্রসগ্গাৎ পতিবাঙ্গাবাদিবশে স্বধর্থ্ণ তিষ্ঠস্ত)| মৃতপতিকায! দায়- 

ভাজ মাহ মৃত ইত্যাদিনা। পত্যো মৃতে সতী পতিবন্ধুবশে স্বধর্টেণ স্থিত|। 

পতিবন্ধ,নামভাবে পিতৃবন্ধ,নাং বশে তিষ্ঠন্তী সতী স্বীদাষমর্থতি ॥ ৫৫ ॥ 
অনস্তবোক্তশ্লোকে বিধবা ধন্দ্াণামাকাক্ফিতত্বাত্রান্রিকপযতি দ্বির্ভোজন- 

মিত্যাদিক্লোকদ্বযেন। বিধবা স্ত্রী দ্বির্ভোজনং পরস্যান্্ং মৈথুনং রতিম্। 

আমিৰং যাংসাদ্িকং ভূষণমলঙ্কারং পর্যযক্কং খট্াং রক্তবাসো রকং বন্বং চ 
পবিবর্্ায়েৎ ॥ ৫৬ | 

নাঙ্গমিতি। বৈধব্যং ধর্মামাত্রিতা বিধবা বাসৈঃ পিফৈত্ব্টর্ব। সথগন্ধি-: 
দ্রব্েঃ অঙ্গ" নোদ্বর্ধাষৎ নোৎসাদয়েৎ। বাসাতে য়ৈস্তে বাসাঃ কবাণইগ। 



এক্লাদশোল্লীসঃ ৷ ৩৮৩ 

ন বিদ্যতে পিতা যস্য শিশোষ্মাতা পিতামহঃ। 

নিষতং পালনে ত্ত মাতুবন্ধঃ প্রশস্তাতে ॥ ৫৮ ॥ 

মাতুম্মীতা পিতা! ভ্রাতা মাতৃত্রাতুঃ স্ত্স্তথা । 

৪ 'পিতৃঃ সোদবাশ্চ বিজ্ঞেঘা? মাতৃবান্ধবাত ॥ ৫৯ ॥ 

পিতুন্মাতা পিত। ভ্রাত। পিতুত্রা তুঃ স্বস্থঃস্থৃতাঃ । 

পিতুর্গপতুঃ সোদবাশ্চ বিজ্ঞোঁঃ পিতৃবান্ধাবাঁঃ ॥ ৬০ | 

পতুযুর্দমাতা পিতা ভ্রাতা পত্যুতুঃ স্বস্থঃস্থতাচ। 

শ্ামামালাপমপি ত্যজে্ ননু গ্রাম্যালাপাভাঁবে কথং কালং ক্ষিপেত 

ব্রাহ দেবেত্যাদিনা । দেবব্রতা সতী কালং নযেৎ স্বেক্টনামাদিকীর্ভনাদিন। 
'কালং ক্ষিপেদিতার্থঃ ॥ ৫৭ | 

নন্থ সৃতমাতাপিভৃপিতামহস্য শিশোঃ পালনে পিতৃবন্ধমাতীবন্ধেদা 
ন্মধ্যে কতরস্য 'গ্রাশস্ত্যমিতি পৃচ্ছন্তীং দেবীং প্রত্যাহ ন বিদ্যত ইত্যাদিনা। 

যস্য শিশোঃ পিতা মাতা পিতামহশ্চ ন বিদ্যতে তস্য পালনে নিযত্তং নি 

শ্চিতং মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্তাতে॥ ৫৮ ॥ 

নম্থ কে তে মাতৃবন্ধীদয ইত্যাভ মাতুবিত্যাদিন!। শীত মাত। 

মহী মাতুঃপিতা। মাতামহঃ মাতুভ্রণতা মাতুলঃ তথ! মাতুত্রা তুঃস্থতাঃ মাত 
লপুত্রাঃ মাতুঃপিতুর্্মাতামহস্য সোদরাশ্চ মাতৃবান্ধবা বিজ্ঞেযাঃ ॥ ৫৯ ॥ 

অথ পিতৃধীন্ধবানাহ পিতুবিত্যাদিনা । পিতুম্াতা পিতামহী প্িভুঃগগি 
তা পিতামহঃ পিতু্্রীত৷ পিভৃবাঃ পিতুভ্রাতুঃ সোদখাঃ স্ততাঃ পিতুঃস্ব 
সর্ভশিন্যাস্টকতাঃ পিতুঃপিতুঃ পিতামহসা সোদবাশ্চ পিতৃবান্ধবা বি 

গজ্ঞেযাঃ | ৬০ | 

"অথ গতিবান্ধবানাহ পত্যুবিত্যাদিনা। পতন্দ্াতা শ্বঞ্ং পতুঃপিতা 

৪৭ 



, ৩৬৬ মহানিররবাণতস্্রম । 

পত্যুণপিতুঃ সোদবাশ্চ বিজ্ঞেযাঃ পতিনান্ধবা; ॥৬১। 

পিত্রে,মাত্রে পিতু পিত্রে পিতায়হৈ তথ স্ত্রিষৈ । 

অযোগ্যসূনবে পুত্রহীনমাতামহায় চ॥ ৬২ ॥ 

মাঁতামহ্হৈ দরিদ্রেভ্য" এভ্যো। বাস্স্ত্থাশনং । 

ঘ্াাপয়েন্নপতিঃ পুংসা ঘথা বিভবমন্থি্কে 1 ॥৬৩ ॥ 

ছর্ববাচং কথষন্ পত্বীমেকাহ্মশনং ত্যজেৎ। 

ত্রযহং সন্তাড়যন্ রক্ত পাতফন্ সপ্তবাসরান্ ॥ ৬৪॥ 

ক্রোধাদ্বা মোহতে। ভাঁধুয়াং মাতবং ভগিশীৎ স্থৃতাৎ। 

্শুরঃ পতান্রণাতা সোদরঃ পড় ন্রাতুঃ স্বতাঃ পুত্রাঃ পত্রাঃস্বন্রভগিন্যাশ্চ 

স্থতাঃ পতাঃপিতুঃ স্বশুবস্য দোদবাম্চ পতিবান্ধবা বিজ্তেয়াঃ ॥ ৬১ ॥ 

অথ দবিদ্রেত্যঃ পিত্রাদিভ্যো৷ ভোজনাদিকং পুরকষেণ নবপতির্দীপধৈ 

দিত্যাহ পিত্রে ইত্যাদিন! দ্বধযেন হি। অন্বিকে জগজ্জননি পিত্রে তথা 
মাত্রে তথা পিতুঃপিত্রে পিহামহায পিতামহ চ তথা অযোগাস্থ্নবে অ 

যোগ্যপুত্রাষৈ স্বিষৈ পত্রহীনমাতামহায চ | ৬২॥ 
তাদৃস্শ্য মাতামপহা চ দরিদ্রেভা এভ্যঃ পিত্রাদিভো। যথাবিতবং বিভ 

বমনতিক্রমা বাসে! বস্ত্রং তথাশনং ভোজ্যং নুপতিঃ পুংসা দাঁপযেৎ ॥৬৩॥ 

অথ পইত্ো ভুর্ববাচ্যং কথযতত্তাং তাডযতস্তস্যা বক্তং চ পাতযতঃ ক্র 
মতঃ প্রাষশ্চিত্তমাহ দুর্ববাচ্যমিত্যাদিন| । পত্তীং পতিছুর্্ীচ্যমবক্তবাং বচঃ 

কথয়ন্ জন একাহুমশনং ভোজনং ত্যজেৎ তাং সংতাডয়ংস্কাহমশনং তা 

জেঙু। তস্যা রক্তং পাতযন্ সপ্রবাসবানশনং ত্যজেৎ ॥ ৬৪1 

অথ ক্রোধাদিতঃ স্বভার্য্যাাং মাতৃত্বাদি বদতঃ াইন্চিতনাত করার 

রিদয় ইত্যপি পাঠঃ । 



এক্টদশো্ীসঃ ৷ ৩৬৫? 

বদম.পোষ্য সপ্তাহ বিশুধ্যেচ্ছিবশাসনাত ॥ ৬৫ ॥ 

শন্টেনোদ্বাহিতাঁৎ কন্যাঁৎ কীঁলাতীতেইপি পার্থিবঃ ॥ 

জানন্ন দ্বাহযেৎ ভূষো বিধিবেষ শিবোদিতঃ ॥ ৬৬ ॥ 

পৰিব্তা ন বমিতা কন্যকা বিধবা ভাবে | 

সাপুদ্বাহ্থা পুনঃ পিত্র! শৈবধস্ত্ঘযৎ বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥ 

উদ্বাহাদ দ্বাদশে পক্ষে পত্যন্ত।ৎ গতহায়নে। 
গ্রপতে তনযং ফোগাং 'ন সা পত্বী ন স স্তৃত? ॥৬৮॥ 

ভাদিনা । কৌধাদমর্ষান্বোহতোইবিবেকাদা ভাধ্যাষাং মাতৃত্বাদি বদতঃ 

প্রাযশ্চিন্তমাহ ক্রোধাদ্দত্যাদদিনা । 'ক্রোধাদমর্ষাম্মোহতোইবিবেকাদ্ধ! ভা- 

শর্মা, মাতবং ভগিনীং স্বতীৎ প্ুতীং বা বদন পুমান্ শিবশাসনাঁৎ সপ্তাহ- 

শ্াপাষা বিশুধোৎ | ৬৫ ॥ 

নপু সকপবিণীতাঁষা নার্যাঃ পুনবদ্ধাহে! রাঁঙ্ভা বিধাপধিতবা ইতাছ 

শণ্যানতাদিনা | কালহ ভীতেহপি জানন পার্থিবো ভূষঃ যণণ্যন নপুণদ 

কোনান্ধবাহুতাং কিনি ভুযঃ পুনকদ্বীভখেৎ | নন বেদাদাসম্মঅত্বান্নেদং মা 

নাত "তত শা বিদ্িবি্ি এম শিবাদিতঃ শিবভাষিতো। বিধিঃ | শবাঁ ইতি 
শমেটটিতি ঢা ॥। ১৬ 0 

অথ পবিণ*তাষা মুততকাযাঃ কন্যাধাঃ পুনকদ্ধাহঃ পিনা কার্প ইভযাহ 
পণ্বণীত্তে তাদিন! । ঘা পবিণীতা! বিবাহিত কনা ভত্র? ন বমিত। সতী 

বিধলা ভবেৎ সা পবিণীতাপি কনা] পিত্রা পুনকদ্ধাহ্া তবেৎ । অত্র প্রমাণং 

দর্শযতি শৈবেতি বিধিবষ* শৈবধাশর্ষ নিকপিতহ ॥ ৬৭ 0, 

অপ্থাদ্বা্াৎ ষষ্ঠ মাসি প্রস্থভপুতনযাষা তক্তুমরণাৎ প্রন্থতত- 

নযাদাশ্চ দ্সখান্তৎপত্ীত্বং বালস্য ততন্ত তত্বঞ্চ 'ব্যাবন্ভষতি উদ্বাহাদি- 

'ত্যাদ্িনা। উদ্বাহাদ দ্বাদশে পক্ষে যষ্ঠে মাসি যোগাং পুক্ট” যং তনযং যা 

প্রস্থুতে উতপীদযত পত্যান্তাৎ গভহায়নে পরিমবণাৎ পিিবর্ষে বং ভতনয" 



৩৬৯ মহানির্বাগতক্ত্রঘ্। 

আগর্ডাৎ পঞ্চমাপান্তগর্ভং যা! আবযেদ্ধিষা । 

তদ্নুপাষরুতঃ তাঞ্চ যাতেভীব্রতাডনৈঃ ॥ ৬৯ ॥ 

পঞ্চমাৎ পবতে। মাসাৎ যা৷ স্ত্রী ভ্রণৎ প্রপাতযেত। 

তৎপ্রয়োভুশ্চ ত্তাশ্চ পাতকৎ, স্তাদ্বধোস্ভবং ॥ ৭০ ॥ 

যে! হস্তি জ্ঞানতো মর্তযৎ মানব: ক্রুবচোষ্টিতঃ। 

বধস্তস্য বিধাতিব্যঃ সর্ববথা ধবণীভৃতা। ॥ ৭১ ॥ 

প্রমাদাদ্ ভ্রমতোইজ্ঞানাঁৎ স্স্তম্নবমবিন্দমঃ | 

রবিণাঁদানতস্তীব্রতাড়নৈক্তৎ বিশোধযেত ॥ ৭২ ॥ 

প্রন্থুত স! পতী ন সাত স চস্থতো ন সণ । তাং পুণ্চলীস্তং চ জাব 

জাতং বিদিত্বা তযোস্ত্যাগং কুগ্াযাদিতি ভাব: ॥ ৬৮ 

অথ গর্ভাশযমাবভ্যপঞ্চমাসান্যন্তব এব গর্* আব্যস্তাাঃ স্্িষান্তভুপায 

কর্ভস্চ দশমাহ আগর্ভাদি ত্যাদদিনা । ব্সগর্ানটীর্ভরমাবতাপঞ্মাসান্তঃ পঞ্চ 

মাসাভ্যস্তবে গর্ভং ধিযা বুদ্ধ যা আবযেগাম্। তদ্রপাক তং গঞ্ুশ্বাবে| 

পাযকর্তাব* চ তীব্রতাডটনভূযে! যাতয়েৎ পীভযেৎ ॥ ৬৯ ॥ 

অথ পঞ্চমমা সাদৃদ্ধং গর্ভং আবযস্তাঃ ্িাস্তৎপ্রযোক্ত,ম্চ নুবধজন্যং 

পাতকমাহ পঞ্চমাদিত্যানা। পঞ্চমান্থাদাৎ পরতো যা স্ত্রী জণং গর্বং প্রপাত- 

যে তদাস্তৎ প্রয়োভ,নসা চ- ধোস্ুবং মন্গব্যবধজনাং পাতক* স্যাৎ ৭০ 

ততশ্চ কথং বিমুক্তিঃ স্যাদিতি পৃচ্ছস্তীং পার্বতীং প্রত্যাহ য ইত 

দিনা। যঃ ক্ররচেন্টিতো মানবো জ্ঞানতো মর্ভাং মন্তয্যং কত্তি তসা সর্ব্বথা 
সর্ধবপ্রকীবেণ ধবণীভতা। বাজ্ঞা বধ বিধাতব্যঃ তত এব ত্য শুদ্ধির্না- 

ন্যথেতি ভাঁবই ॥ ৭১ ॥ 

অথ প্রমাদাদিভিপ্শানবং মাবয়ছেো বিশুদ্ধি' দর্শয়তি গ্রমাধাদিতাকি 



এক্াদ/শাল্লাসঃ 2৬৭? 

স্বতে। বা পবতো! বাপি বধোপাধং প্রকুর্ববতঃ। 

অজ্ানবধিনাৎ দণ্ডো বিহিতন্তস্ত পাপিনঃ ॥ ৭৩ ॥ 

মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধাবমাততায়িনমাগতং*। 

নিহত, পবমেশানি ! ন পাপার্ো ভবেন্নব” ॥ ৭৪ ॥ 

অক্গচ্ছেদ বিধাতব্যৎ ভূভৃতাঙ্গনিকৃত্তনৎ । 

প্রহাবে চ প্রহবণং নৃষু পাপ চিকীষু্ু ॥ ৭৫ ॥ 

বিপ্রান্ গুবনবগুবেৎ প্রহবেদ্ য* ছুবাসদ | 

না। 'প্রমীদাদনবধানভ্ যা ভ্রমতোহ্ন্ঞানাদ্বা যো নবং হস্তি তং গ্স্তং জনম 

রিন্দমমে! বিপক্ষদমনবর্তা বাজা দ্রবিণাদানতো দ্রব্যহরণতস্তীব্রতাডনৈশ্চ 

সবিশোধ7যৎ ॥ ৭২ ॥ 

অথ শ্বতঃ পবতা বা নববধোপাযং কুর্ধত *গমাহ ম্বত ইতাদিন! | 

স্বতঃ পবতে। বা যো বধোপাযং কবোতি তস্য বধোপাষং প্রকুর্ধতঃ 

প।পিন অজ্ঞানবধিনামজ্ঞানতো নবহত্তণাং যে। দণ্ডঃ স বিহিতঃ ॥ ৭৩ ॥ 

নন্গু সম্গ্রামহতযোধকপ্য নিহতাগতাততাধিনশ্চ বধাহত্বং স্যান্ন 
বেত্যাশঙ্কাধামাহ মিথ*ইত্যাদিনা । হে পরমেশানি । মিথঃ পবস্পবং সং 

গ্রামে যোদ্ধাবং নিহতা তথাহ২গতমাততাধিনং চ নিহত্য নবঃ পাপাহঃ 

পাপভাঞ ন'ভবেৎ। আততাধিনে! যথা অগ্নিদো গরদশ্চৈব শত্্পাণির্ধনা- 
পহ। ক্ষেত্রদাবাপহারী চ ষডেতে আততায়িন ইতি ॥ ৭3 | 

অথাঙ্গচ্ছেদাঁদিকং কুর্্বতে। দণ্ডমাহ অক্ষেত্যাদিন!। পাোপং চিকীষৃষু 
কর্ধমিঙ্ভুষু নৃষু ভুত ভূপেনাঙ্গচ্ছেদে মতাঙগনিকৃত্তনম্চ্ছেদনং প্রহাবে 

চ প্রহবণং রিধধতবাম্ ॥ ৭৫ ॥ 

* আত ব্রাহ্মণণ্ডরুহননার্ঘং দাদিকমুদ্যচ্ছতন্তান্ প্রহবতম্চ ক্রমত; প্রা- 
- টি শাক্ভাঁঁিিশীি চীশািাশীশি। 

খ্বাঃইহি, কচিৎ পাঠ:। 



৩৬৮ মহানির্ববাণতক্ত্রম্। 

ধনাদানাদ্বস্তদাহাৎ ক্রমতত্তৎ বিশৌধযেৎ ॥ ৭৬ ॥ 

শন্্রাদিক্ষতকা যন্ত ষণ্মাসাৎ পৰতো মুতে । 

প্রহর্তী দগ্ডনীষঃ স্তাঁদ্ বধার্ো ন হি ভূভৃতঃ ॥ ৭৭ ॥ 

বাক, বিপ্লীবিনো বাজ্যং জিহীর্যু'নুপবৈবিণাৎ। 

“বহে! হিতৈষিণে! ভূত্যাৎ ভেদকান পসৈম্যযো?।৭৮। 

যোদ্ধ,মিচ্ছুঃ প্রজা বাজ্ঞা শস্ত্িণঃ পান্থপীড়কান্। 

হত্বা নবপতিস্ত্বেতান্ নৈব কিল্থিষভাগ্ ভবে ॥ ৭৯॥ 

যশ্চিত্রমাহ বিপ্রানিত্যাদিনা। যো ছবালদে দুপ্টো জনে? বিপ্রান্ গুরুংস্চ 

হন্ধমিতি শেবঃ । অব গুবেৎ দণ্ডাদিকমুৎক্ষিপেৎ তান্ প্রহবেদ্বী তং ত্র- 

মতো ধনাদানাৎ হস্তদাহম্ারা বিশোধযেৎ ॥ ৭৬ ॥ 

অথ শস্ত্রাদিক্ষতশবীবস্য ষণ্মাসাৎ পবতো মবণে সনি প্রহর ুনী- 

যত্বং বধানর্ত্বং চাহ শঙ্ত্াদিত্যাদিন! ! শঙ্মাদিন! ক্ষতঃ কাযো যসা তসা 
পুংসঃ ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ। সত্যাং প্রহ্ধা ভূভৃতো বাঞ্ছো দ€ন'যঃ 
স্যাৎ বধার্থো নৈব স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥ 

অথ দেশোপদ্রবিণ: রাজ্য হৰণেচ্ছ,ন্ নৃপত্িবিপক্ষাগা" বে হিভাকাজ্চী 

নৃপসৈন্যভেদকতৃত্যান্ বাক্তা সহ যোদ্ধ মিচ্ছুঃ প্রজাঃ পান্থুপীড কশস্ত্ি ণশ্চ 
স্রতো। মহীপতেঃ পাতকভাগিত্বং নেত্যাহ বাক্টেত্যাদি ফ্লোকদ্বষেন। 
রাক্টবিপ্লীবিনে। দেশোপদ্র(বকান্ বাজাং জিহীরুন্ বাজাহবগেচ্ছপ- 

বৈবিণাং রাজ্ঞঃ শত্রনাং রহো হিতৈষিণো রহুমি হিতাকাঙ্কিণো নুপ্দ 
ন্যয়োর্ডেদ্বকান্ নৃপম্য সৈনান্য চ ভেদং কুর্ববতো। ভূত্ান্ অমাত্যাদন্ 

তথা রাজ্ঞ! সহ যোদ্ধামচ্ছুঃ প্রজা: তথ! পান্থুপীডকান্ শপিগিশ্চতান্ 
হত্বা নবপতিঃ কিল্ষিভা়েব ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ ”৯॥ 

সরাজোহহি”তষিণ ইত্যপি পাঠাপ্তব* । 
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যে! হন্যান্মীনবং তর্ভবাজ্ঞয়াপবিহাধ্যয়া | 

ভর্ভুবেববধস্ততরপ্রহ্ভ,ন শিবাজ্ঞফা ॥ ৮০ ॥ 

অযস্্পুংসঃ পশুন! শঙ্তৈ্ব্বা শ্রিষফতে.নবঃ | 

ধনদুডন বা কাষদমেনাস্ত বিশোধনহ ॥ ৮১ ॥ 

বহিষ্খান্গপাজ্ঞান্থ নৃপাগ্রে প্রৌচবাদিনঃ। 

দুষকান্ কুলধন্ম্মাণাং শাস্তাদ্রাজা বিগহিতান্ ॥ ৮২ ॥ 
স্থাপ্যাপহীবিণং ক্রুবং বঞ্চকং ভেদকাবিণং। 

বিবাঘয়ন্তং লোকাশ্চ দেশান্মিরধ্যাপষেন্ন পঃ ॥ ৮৩ ॥ 

অথাপবিহার্ধ্যপ্রভাজ্ঞালজ্বনাশক্তেন শক্তেন ভূতোন মানুষং ঘাতযতো। 

তর্ভুবেব বধো বিধাতবো। ন ভূত্যসোত্যাহ য ইত্যাদিন1। তর্ত,বপবি 

হাধ্যযানুল্লজ্বনীযযাজ্ঞযা যো মানবং হন্যাৎ তস্য প্রহর্ত তত্র হনে বধঃ 

কিন্তু শিবাজ্ঞা,ভর্ত রেব-বধো বিছিতঃ অপরিহার্ধ্য়েত্যনেন ভত্রজ্ঞাল- 

জ্বনশক্কে ভৃক্ত্যো যদি মানবং হন্যাততদা তাস্যব বধ ইতি ্ুচিতম্ ॥ ৮০1 

নন্বনবধানলা যসা পুংসঃ শস্বাদিভিম্মন্ুষ্যো অআ্রিযতে তন্য বিশুদ্ধিঃ 

কথং সাত্বত্রাহ অযত্ুত্যাদিনা । আযত্্পুংসো যত্বহীনসা যস্য পুরুষস্য 

পশুন গবাশ্বাদিন। শীস্ত্রেঃ খডগাদিতির্ত্বা নবে! ত্রিষতে অস্য পুংসো ধন- 
দাণুম কাষদণ্ডেন বা বিশোধনং ভবেহ ॥ ৮১ ॥ 

অথ বাজাজ্ঞানজ্বিন্তদপ্রে প্রো বাদিনঃ কুলধর্মমদ্ষকাংশ্চ রাজা দণ্ড 
দিত্যাহ বহিবিত্যাদিনা। নৃপান্াস্তথ বহিম্মখান্ বাজাল্লালজ্ঘিনো নৃপাগ্রে 

প্রোচবাদ্নঃ প্রেটবদতঃ তথা কুলধন্্নাণাং দূষকাংশ্চ বিগহিতালিন্দি- 

তানেতান্ কাজ। শাস্যা ॥ ৮২ ॥ 

অথ ন্যাসাপহারকাদিকান্িজদেশতো নৃপো! নিষ্কাশযেদিতাহ স্থাপো- 

দিনা"  শ্থাপ্যাপহাবিণং ন্যাসস্যাপহর্ধাবং ভ্রুবং কঠিনং নির্দ্যং বা 



, ৩৭ মহানির্াণতস্তম। 

শুন্ধেন কন্যাং দাতৃৎস্চ পুত্রৎশন্ে প্রচ্ছতঃ 

দেশানির্য্যাপষেদ্রীজ। পতিতান্ দুক্কতাজবনঃ ॥ ৮৪ ॥ 

মিথ্যাপবাদব্যাজেন পবানিষ্টং চিকীর্যবঃ। 

যথাপবাদং* তে শাস্তা ধর্ম্জ্ঞ্েন মহীভূতা] ॥ ৮৫ ॥ 

যে! যপবিমিত'নিষ্টৎ কুর্ধ্যান্তৎসম্মিতং ধনহ। 

নৃপতির্দাপষেভেন জনাযানিষ্উভাগিনে ॥ ৮৬ ॥ 

তথা বঞ্চকং তথা ভেদকাৰিণং তথা লোকান্ বিবাদয়ন্তশ্চ জনং নৃপো 

দেশান্নর্যাপযেন্িক্কাশযেৎ ॥ ৮৩ ॥ 

অথ শুকগ্রহণপূর্ববক কন্যাং পুত্রং চ দদতো! জনান্ ভূপো৷ দেশাস্রিঃ 
সাবযেদ্িত্যাজ্ঞাপঘভি শুর্বেনেত্যাদিন| | শুক্কেন দাননিমিত্তক ধনেন হে- 

তুনা কশ্মৈচিজ্জনাষ বিশেষতঃ শণ্ে ব্লীবে কন্যাং দাতৃন্ তথা শুক্কেনৈব 
কম্মিন বিশেষতঃ শণ্চে পুত্রং চ প্রযচ্ছতো দদতো। জুষ্ক তাত্বনঃ পাপহুদ 

য়ান্ পাঁপরুদ্ধিন্ বা পতিতান্ জনান্ বাঁজা দেশানিরধযাপযেৎ। শণ্চে ইতি 

সম্প্রদানপ্যাধিকবণত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ সপ্বমাধিকবণে চেতি সপ্তমী ॥ ৮৫ | 

অথ মিথ্যাপবাদচ্ছলেন পরানিস্টজননাকাঞ্জিণাং দরগুমাহ মিথ্যেত্যা- 
দিনা । মিখ্যাপবাদব্যাজেন অসত্যাপবাদচ্ছলেন পরানিক্টমন্যানাকা 

জ্ষিতং চিকীর্ষবো যে মানবাস্তে ধর্মাজ্ঞেন ধর্ম্রং জানতা মহীতভৃন্তা ' রা্ঞা 

যখাপবাদং শাস্যাঃ গুর্বরপবাদে গুরুশাসনং লঘৃপবাণ্দ চ লঘুশাসনং ৰি 
ধেষমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ হা 

নম্থ বিস্নবাপরাধং পবানিষ্টং কুর্বতঃ পুংসঃ কোদণ্ো বিধাতব্যন্ত- 

ত্রাহ ষ ইত্যাদিনা। যো. নবে! যস্য য পরিমিতমনিং কুরধ্যার্ডেন ত্য 
অনিষ্টভাগিনে জনায় তৎসম্মিতং ধনং নৃপতিরর্দাপযেৎ ॥ ৮৬ ॥ 

ক্মথাপবাধং ইতাপি পাঠঃ ) 



ঝ্কাদশোল্লাসঃ সির 

মণিমুক্তাহিরণ্যাদিধাতুনীং স্তেষকারিণং | 

করন্ত বাহ্বোস্ছেদো বা কার্ধ্যো মূল্যৎ বিচারযন্ ॥ ৮৭ ॥ 

মহিষাশ্বগবাদীনাৎ বস্বাদীনাৎ তথা শিশোহ। 

বলেন[পন্নতাৎ* নৃণীৎ স্তেযিবদ্ধিছিতো। দমঃ ॥ ৮৮ ॥ 

অন্নানামল্সমূল্যস্ত বস্তনস্তেয়িনং নৃপঃ ৷ 

বিশোঁধযেত্ৎ পক্ষৈকৎ সপ্তাহৎ বাশযন্ কণহ ॥ ৮৯ ॥ 

বিশ্বাসঘাতকে পুখসি কৃতদ্দে স্থববন্দিতে || 

যজ্ঞৈত্র তৈস্তপোদানৈঃপ্রাযশ্চিতৈর্স নিষ্কৃতি ॥ ৯০ ॥ 

ক্া্গ মণিমক্তাদিধাতুস্তেযিনাং দণডমাঁত মণীত্যাদিনা। মণিমুক্তাঁভি 

স্বণাদীনাং ধাতুনাং স্তেযকাবিণো নরস্য কবস্য বাহেবার্কা ছেদ" মণ্যাদী 

নাং মূলাং বিচাবষন্ নৃপঃ কুর্ধযাৎ। অপ্পমূল্যকমণাদিস্তেষে কবচ্ছোদো 

বছুমূলাকমণাদিত্তেষে বাহ্বোশ্ছে?ঃ কার্ধ্য ইতার্থ: ॥ ৮৭ ॥ 
অথ বলাতুকাঁবেণ মহিষাঙ্গাদীনামপহাবকদণমাহ মভিযেতাদিন1। 

মহিষাশ্বগবাদীনাং পশ্নাঁং তথা বস্ীদীনাং তথ! শিশোশ্চ বলেনোপন্ধতা 

মুপহরতাং নৃণাং ব্যেযিবদ্দমো! বিহিত ॥ ৮৮ ॥ 

অথান্নসা মণ্যাদিভিন্না্পমূলাবস্তনশ্চ ভ্তেষিনো বিশুদ্ধিমাহ অন্না 

নামিত্যাদিনা। অক্নানাং তথাল্পমূলাস্য বস্ত্বনশ্চ ভ্তেষী যো নবন্তং প- 

ক্ষৈকং সপ্তাহং বা কণমাশযন্ ভোজযন্নপো বিশৌধযেও ॥ ৮৯ ॥ 

অরানেকযজ্জব্রতাদিকং কুর্বতোরপি বিশ্বাসঘাতকরুতত্রযোবনিষ্কৃতি 

ত্বমাহ বিশ্ববৃসেত্যাদিনা । হে স্থরবম্দিতে । বিশ্বাসঘ্াতকে তথা কৃতষ্বে উ- 

পরুতবিনাশটৈ চ পুংসি যজ্ঞৈবশ্বমেধাদিভি্ৰতৈঃ কচ্ছ চীন্ায়ণাঁদিভিন্ত 

ড়. রর রা 
, *বর্নে বাপহৃতামিতাপি পাঠঃ 1 

৪৮ 
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যে কূটসক্ষি,ণা মর্ভ্য। মধাস্থা পক্ষপাতিনঃ। 

শান্তাভাংস্তীব্রদণ্ডেন দেশামির্যযাপযেন্গুপঃ 1 ৯১॥ 
ষট্ সাক্ষিণঃ প্রমাণ স্থ্যশ্চত্বারন্ত্রষ এব বা। 

অভাবে দ্বাবপি শিবে। প্রসিদ্ধ যদি ধার্্িকৌ 1 ৯২ ॥ 

দেশতঃ কালতো বাপি তথ। বিমষতঃ প্রিষে । | 

পবস্পবমযুক্তঞ্চেৎ অগ্রাহাৎ সাক্ষিণাঁ বচঃ ॥ ৯৩ ॥ 

অন্ধানাং বাক্ গ্রমাণং স্যাছিধিবাঁণাং তথা প্রিঘে || 

মুকানামেড়মুকানাং শিবসাঙ্গীকতিলিপিঃ ॥ ৯৪ ॥ 

পোভির্দানৈম্চ প্রাযশ্চিত্তৈঃ পাপবিনাশনৈরেতৈর্নিক্ষ-তিদু্ধ.তাম্ যুক্তি- 
নস্যাৎ ॥ ৯০ ॥ 

অথ সাক্ষিত্বে মিথ্যাভিধাধিনাং পক্ষপাতিমধ্যস্থানাং চ দণ্ডমাহ যে 

ইত্যাদিন। কুটসাক্ষিণঃ সাক্ষো মৃষাভিধাধিনো যে মর্তাস্তখা পক্ষপাতি- 
নো মধাস্থাশ্চ যে তান্ নৃপস্তী ব্রদণ্ডেন শাস্যাতথ! দেশানিধ্যাপযেৎ ॥ ৯১॥ 

ননু কতিসাক্ষিণঃ গ্রঘাণং ভবেযুবিতাপেক্ষাযামাঁহ ষডিত্যাদিনা। ঘড 

চত্বারন্ত্রয়ে। বা সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্ত্যঃ | হে শিবে । অভাবে ত্রিচতুবাদি সাক্ষা- 

সব্বে যদি প্রসিদ্ধ ধার্ষিকৌ ভবেগ্তাং তদা দ্বাবপি সাক্ষিণৌ প্রমাণং 
স্যাতাম ॥ ৯২ ॥ | 

স্বানাদিভেদতঃ পরম্পরমসঙ্গতং সাক্ষিণাং বচে ন প্রমাণমিত্যাহ দে- 

শত ইত্যাদিনা। কে প্রিষে ! দেশতস্তানতঃ কালতো। দিনপ্রহবভেদতন্তথা 

বিষষতে! বন্তুতো! বা চেদ্ যদি পরস্পরমধুক্তং ননবন্ধং লাক্ষিনাং বচত্তথাই- 
গ্রান্থাং স্যাৎ ॥ ৯৩ ॥ 

নন্থ দর্শনাদ্যশক্তা অন্ধাদয়ঃ সাক্ষিণো ভবিতুমর্থত্তি ন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ 
অন্ধ।নামিত্য। দিনা | হে প্রিষে। অন্ধানামচক্ষুষা* তথা বধিবাণাং প্রোত্র- 
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* লিপিঃ গ্রমাণৎ সর্ব্বেষাঁৎ সর্বাত্রৈব প্রশস্তে | 

বিশেষাদ্যবহৃরুবেষু ন বিনশ্ঠেচ্চিরং যতই ॥ ৯৫ ॥ 

স্বীষার্থমপবার্ঘঞ্চেৎ কুর্ববতঃ কল্পিতাং লিপিং । 

দণ্তস্তনা*বিধাতব্যো দ্বিপাদ্যৎ কুটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥ 

অত্রমস্ঠাপ্রমত্ত যদক্গীকবণং সৎ 

স্বীয়ার্থে তপ্রমাণং স্যাদ্চসো বহুসাক্ষিণাৎ ॥ ৯৭ ॥ 

যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি ।। 

হাঁনানাং বাকপ্রমাণং সাৎ ম্কানামবাচা তথ]! এড়মকানাং আত্রবচো- 

রহিতানাং শিরসাঙ্গীকৃতিঃ স্বীকাবো লিপিরক্ষবং চ প্রমাঁণং স্যাঁৎ ॥ ৯৪ ॥ 

| অথানাপ্রমাণাল্লিপিপ্রমাণসা বনুকালস্থাপিত্বাৎ প্রাশস্তামাহ লিপি- 

বিত্যাদিনা ৷ সববত্রৈব কর্শাণে বিশষাৎ ক্রযবিক্রঘাদিরূপবাবহারেষু সর্কে্ষ- 
ষাংলিপিঃ প্রম্বণ” প্রশসাতে । প্রাশন্তোে হেতুং দর্শযন্নাহ ন বিনশ্যেদি- 

তাদিনা । যতশ্িবং বনুকালং লিপির্ন বিনশোচ্চিবং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ 

অথাক্ষরং কপ্পযতো। দ গুমাহ স্বীধার্থমিতাদিন। |, স্বীয়ার্থমপরার্থং বা 
কম্পিতাং লিপি" মঃ কল্বাতি তদ। তাদৃশীং লিপিং কুর্র্বতে। জনস্য কুট- 
সাক্ষিণঃ সাঁক্ষোহুন্থুতং বদতো দ্বিপাদ্যং দ্বিগুণো দণ্ডে। রাজ্ঞা বিধা- 

তব্যঃ ॥ ৯৬ ॥ 

বহুসাক্ষিবচাভ্োহ্প্রমত্তাইভ্রান্তজনঃ স্বযং কতৈকবারত্বীকাববপপ্রমা- 

ণস্যাতিপ্রাশস্তাং দর্শধিতুমাহু অভ্রমপো ত্যাদিন! | অভ্রমসা ভ্রান্তিরহিত- 
স্যাপ্রমত্ত্া, সাবধানস্ায যু সরুদেকবারমপি অঙ্গীকবণং স্বীকারস্তৎ স্বী- 

* যার্থে বহুসাক্ষিণামপি বচসো! ভাষণাদধিকং প্রমাণং সাৎ | ৯৭ ॥ 

, অথাইসতাস্যাথিলপানকাশ্রয ব্যাহবণস্তরদাশ্রয়াম্মানবান্ দ ছযতে? 
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তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি ॥ ৯৮ ॥ 

অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্বপাপাশ্রয়স্য চ। 

তাড়নাদ্দমনান্দ্রীজা ন পাপাহঃ শিবা] ॥ ৯৯ ॥ 

সত্যং ত্রবীমি সংকল্প্য স্পৃষ্ট।। কৌলং গুরুং দ্বিজং ? 

গঙ্গীতৌধৎ দেবমুর্তিৎ কুলশান্ত্রৎ কুলাম্ৃতং '॥ ১০০ ॥ 

দেবিনিম্মাীল্যমথ বা কথনৎ শপথো তবেৎ। 

তত্রানৃতৎ বদন্ মর্ত্যঃ কল্লান্তং নরক ব্রজেৎ ॥ ১॥ 

অপাপজনিকার্ধযাণাং ত্যাগে.বা গ্রহণেহপি বা। 

বাজ্ঞঃ পাপানহ্ত্বমাহ যথেত্যাদিনা শিবাজ্ঞাষতান্তেন ক্লোকদ্বষেন। হে, 
পার্ব্বতি ৷ যথা সন্তযমাশ্রিতা পুণ্যানি তিষ্টস্তি তথাহনৃতমসতাং সমাশ্রিত্যা 

হুখিলান্যপি পাতকান্তিতিষ্টন্তি ॥ ৯৮ ॥ ৃ 

অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্কপাপাশ্রষসা চ জনস্য তাডনাদ্দমনাদ্ধন 

দণাচ্চ বাজা শিবাজ্ঞয! পাপার্হঃ পাঁপভাক্ ন স্যাৎ ॥ ৯৯ ॥ 

অথ শপথস্বরূপং নিরূপযংস্তত্রানৃতং ক্রুবতো মর্ত্যস্য নবকগামিত্বং 

বিদধাতি সত্যমিত্যাদিন! শ্লোকপ্ধষেন। সত্যমহং ব্রবীমীতি সংকণ্প্য 

কৌল" কুলিনং গুরুং নিষেকাদিকবং দ্বিজং ব্রাহ্মণ* গঞ্গাতোযং গঙ্গীজলং 

দেবমূর্তিং দেবতাপ্রতিমাং কুলশান্তরং তন্ত্রাদিকং কুলাযৃতমাসবম্ । দেবি- 

নির্দাল্যং বা স্গৃস্ট1 কথনং শপথো ভবেৎ তত্র শপথেহনৃতং মিথ্যাং 
বদন মর্তাঃ কণ্পান্তং কম্পপর্যান্তং নবকং ব্রজে” নবকান্নরকান্তরং 

গচ্ছেৎ ॥ ১০০ ॥ ১ ॥ 

অথ শপখপূর্ববকস্বীকৃতাইপাপজনককার্য্যাণামবশ্যক্কত্যত্বমাহু অপাপে- 

ত্যাদিনা। ন পাঁপদা জনিকতুপত্তির্ষেভ্যন্তেষাং কার্ধাণাং ত্যাগে বা গ্রহণে 
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তৎকার্ধ্যৎ সর্ব! মর্ত্যৈঃ স্বীকৃতৎ শপখেন যত ॥ ২॥ 

স্বীকাবোল্লজ্ৰন্নচ্ছুধ্যেৎ পক্ষমৈকমভোজটনঃ। 

ভ্রমেণাঁপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ ॥.৩ ॥ 

কুলধন্মোহূপি সত্যেন বিধিনা! চেন্ন সেবিতঃ। 

মোক্ষায শ্রৈষসে ন স্যাৎ কৌলে পাপাষ কেবলং ॥ ৪ ॥ 

স্ববা বমধী তার। জীবনিস্তাবকাবিণী। 
জননী ভোঁগমোক্ষাণাৎ নাশিনী বিপদাং কজাঁং ॥ ৫ ॥ 

দ্াহিনী পাপসংঘানাৎ প্াবিনী জগতাহ প্রিষে ।। 

অপি বাঁ শপথেন মত্ত্র্যৎ স্বীরতং তৎ সর্র্বথা কার্দা* ন লজ্ঘনীযমিত থণ 

গ্রহণেইপি বেতানেন পাঁপজনককর্শ্নণাঁং ভ্যাগে এব যত স্বীরতং তনস্যবাব 

শ্যরুত্যত্বমিতি ধধনিতম্॥ ২ ॥ 

ননুল্লজ্বিনামেকং পক্ষমভোজনৈর্্নঃ শুধ্েৎ ভমেণান্প তং স্বীকাব 

মুল্পজ্ঘা ছ্বাদশাহং কণ্মশনৈঃ শুধ্যেৎ ॥ ৩ ॥ 

অথাহবিধিসেবিতদ্য কুলধর্ধ্মস্যাপি পাপজনকত্মাহ কু'লত্যাদিনা । 

সত্যেন বিধিন! চেদ্ ষদ্দি সেবিতে| ন স্যাৎ তদা কুলধর্ম্মোপি কৌলে 
কুলীনে মোক্ষায় অপবর্গীয তথা শ্রেয়সে ভদ্রায চ ন জ্যাৎ কেবলং পাঁপা- 

যৈব ভবতি অত বিধিনৈব সেব্যঃ কুলধর্শ্ম ইতি ভাবহ,॥ ৪ ॥ 

অথ স্ুরেত্যাদিতিস্ত্িতিঃ পদ্যেন্মদাং স্তোতি | সুরাদ্রবমধী দ্রবরূপ! 

তাবা ভবজ্তি ঘা জীবনিস্তারকাবিণী জীবানাং নিস্তাবকর্রী যা ভোগমো 
ক্ষাাং জননী উৎপাদযিত্রী যা ৰিপদাং বিপত্তীনাং রুজাং বোগাণাং চ না- 

শিনুী ॥ ৫৭ 
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সর্বসিদ্ধিগ্রদা জ্ঞানবুদ্ধি বদ্যাবিবর্ধিনী ॥ ৬ ॥ 

মুক্তিমুসুক্ষভিঃ নিদ্বৈঃ"দাঁধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ। 

সেব্যতে সর্ববদ! দেবৈরাদ্যে ! স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ৭॥ 

সম্যধিধিবিধানেন স্তনমাহিতচেতস! | 

পিবন্তি মদিবা মর্ভ্যা অমর্ত্য এব তে ক্ষিত্ে। ॥ ৮ ॥ 

প্রত্যেকতত্ৃস্বীকাবাদ্ধিধিন! স্যাচ্ছিবে। নবঃ | 

ন জানে পঞ্চতত্বানাং মেবনাৎ কিং ফলং ভবে ॥ ৯॥ 

যা পাপসংঘানাং পাপসমৃহানাং দাহিনী দগ্ধী । হেপ্রিষে। যা জগতাং 
পাবিনী শুদ্ধিকর্রী য সর্ধবসিদ্ধি প্রদ। সর্ব্বাসা* সিদ্ধীনাং প্রদাত্রী যা জ্ঞা- 
নবুদ্ধিবিদ্যাবিবদ্ধিনী | মোক্ষে ধীজ্ঞানম্ শাকল্্রাদিতত্বজ্ঞানং বুদ্ধিঃ আত্ম 
জ্ঞানং বিদ্যা তেষাঁং বিবন্ধযিত্রী ॥ ৬ ॥ 

হে আদো মুক্তৈর্যুক্তিশালিভিঃ মুমক্ষৃভিন্্োঙ্ে্ন ভিঃসিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ 

ক্ষিতিপালটকঃ রাজভির্দ্দেবৈশ্চ স্বাভীস্টসিদ্ধষে সর্বদা! যা সেবাতে সা সুধা 

দ্রবমষী তাব! বোদ্ধব্যেতি পূর্বেরেণান্বযূঃ যা সেত্যধাহারলভো ॥ ৭ | 

স্বরেত্যাদিক্লোকত্রযেণ মদিবাং স্তত্বেদানীং বিধিপূর্র্বকতত্পানকণ্ড,ঃ 

সাক্ষাদ্দেবত্বং প্রতিপাদযতি সম্যগিত্যাদিনা | যে মর্ত্যাঃ সমাথিধিখিধানেন 

স্থমমাহিতচেতসাইতিসাবধানমনসা মদ্দিবাং পিবস্তি তে টিটি পৃথিবা- 
মমর্ভ্যা দেবা এব ভবস্তি ॥ ৮ ॥ 

অথ বিধিসেবিতমদ্যাদিপঞ্চতত্বানামনির্কচনীযফলত্বং দর্শঘতি প্রচ্ছ্যে- 
কেত্যাদদিনা ৷ বিধিন] প্রত্যেকতত্বস্বীকাবাণ মদাদোকৈকত ্বাঙ্গীকাবান্নবঃ 

শিবঃ জ্যাৎ পঞ্চানামপি তত্বানাং মদ্যাদীনাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেদ্িতি 

তু নজানে ॥৯॥ 
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ইয্চে বাঁকণী দেবী নিপীতা৷ বিধিবর্জিতা | 

নৃণাৎ বিনাশথেৎ সর্বরৎ বুদ্ধিমায়ূর্ধশোধনং ॥ ১০॥ 

অত্যন্তপানান্মদাসা চতুবগপ্রসাধনী । 

বুদ্ধিব্রিনশ্যতি প্রাযে। লোকাঁনাৎ মন্তচৈতসাৎ ॥ ১১৪ 

বিভ্রান্তবুদ্ের্নুজাৎ কার্ধ্যাকার্ধামজানতঃ। 

্বানিউং চ পবানিষ্ং জাযতেইস্মাৎ পদে পদে ॥ ১২। 

অতো! নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাঁদকবস্তৃযু। 

অত্যাশক্তজনুন্ কাষধনদণ্ডেন শোধযেৎ ॥ ১৩॥ 

হরাভেদাঁৎ যাক্তিভেদাৎ ম্যনেনাপ্যধিকেন বা। 

অথ বিধিবর্জজিতন্থবাপানস্য বুদ্ধায়ুবাদিসকলপদার্থবিনাশকত্বমাহ 

ইযমিভাদিনা। নদ যদি বিধিবর্জি্িতেষং বাকণী মদিরা দেবী নিপীতা 
সাতদা নথাং বুঁদ্ন্মাযর্ধশোধনমিতাদি সর্ব বিনাশযেছ | ১ 

স্তবান্ান্তপানসা বুদ্ধিবিনীশকত্বেইতিপীতমদ্যানাং স্বপরানিক্টোৎপা- 

দকত্বস্য হেতৃত্বাত্তদতগাসক্চেতসঃ পুমাগসো নবেশশ্চক্রেশাভাং দণ্ড! 

ইত্যাহ অনান্তেত্যাদ্রিনা শোধাযদিতান্তেন শ্লোকত্রযেণ । অদাস্যাত্যন্ত- 

পানাস্বউচেতসাং লোকানা* চত্ুর্বনপ্রসাধনী ধর্ধার্থকামমোক্ষাণাঁং সাধ 
যিত্রী বুদ্ধিত প্রাযো বিনশ্যতি ॥ ১১ ॥ 

কার্ধ্যাকার্যামজানতোহম্মাদিত্রাস্তবুদ্ধেহজাৎ স্বানিষং পবানিকং চ 

পদে পদে স্বাযতে ॥৯১২ ॥ 

অতো! মধ্যে মাদকবস্ত্রষু চাতাাসক্তান্ জনান্ নৃপশ্চক্রেশো বা কাধ- 

ধনদূ্ডেন শোঁধযেৎ ॥ ১৩ ॥ 

মদ্যার্দিবিভেদতো সানস্যাধিকস্য চ তস্য বুদ্ধিভ্রংশজনকত্বাত্তম্মানাদ- 
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দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো! ভবেন্নুণাঁং ॥ ১৪ ॥ 

অতএব স্থঘ্বামানাদতিপানৎ ন লক্ষ্যতে | 

স্থলদ্বাক্পাঁণিপাঁদ্দুগৃভিবতিপানৎ বিচাবযেত ॥ ১৫ ॥ 

নেক্ড্রিযাণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ | 

দেবতাগুরুমর্ধ্যাদোল্লজ্ঘিনে ভয়রূপিণঃ ॥ ১৬ ॥ 

নিখিলানর্থযোগ্যস্য পাঁপিনঃ শিবঘাতিনঃ | 

দ্রহেজ্জিহ্বাং হবেদর্থান্ তাড়যেভং চ* পার্থিবঃ ॥ ১৭ ॥ 

ত্ান্তপানসা জ্ঞাতুমশকাত্বাৎ খলদ্বাগাদিভিন্তল্পক্ষণীষমিত্যাহ স্থবেত্যাদিনা 

বিচারযেদিতান্তেন গ্লোকছয়েন। স্ুরাভেদাৎ ব্যক্তিতেদাজ্জনবিশেষাদ্দেশ- 

কালয়োর্ব্িভেদেন চ স্থানেনাপি অধিকেন বা মদোন নৃণাং বুদ্ধিত্রংশো. 
ভবে ॥১৪॥ 

অতএব স্থবামানাদতিপাঁনং ন লক্ষ্যতে কিন্তু শলঘাক্ পাঁণিপাদ- 

দৃগ্ভিরিতভ্ততো! বিচলভ্ভির্বচো হত্তপাদনেট্রৈ ইতি পানং বিচারযেৎ 
লক্ষোৎ 1 ১৫ 

অথোল্পজ্বিতদেবতা গুরুমর্ধ্যাদ্বাইবশেক্জিযমদিরাখত্বস্য দণ্ডমাহ নে- 

ক্দ্রিযাণীত্যাি শ্লোকদ্বযেন। যস্যেন্দ্রিাণি বশে ন সন্তি তস্য মদবিহবলচে- 

তসো মদ্িরাবিক্লবচিত্তস্য দেবতী গুরুমর্য্যাদোল্পজ্বিনো লঙ্ঘিতদেবনিষে- 
কাদিকরমর্্যাদস্য তয়রূপিণে। ভীতিম্বরূপস্য নিখিলানর্৫থযোগ্যস্যাশেষা- 

নর্থার্থদা পাঁপিনঃ পতকাশ্রযস্য শিবঘাতিনঃ শিবাভ্ালজ্নাত্দস্তর্নিজভ- 

দ্রহন্তর্ববা নরস্য জিহ্বাং পার্থিবো দহেৎ অর্থান্ হরে তং চ তাড- 

যেত ॥ ১৬ ॥১৭। 

*তাবধেত্ৃঞ্চ ইতি কচি পাঠঃ । 
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* বিচলৎপাদ্বাকৃপাণিং ত্রান্তমুন্মতমুদ্ধতং ॥ 

তমুগ্রৎ যাঁতয়েদ্রাজ! দ্রেবিণং চাহরেতৃতঃ ॥ ১৮ ॥ 

অপবাথাদিনং মন্তং লঙ্জাভয়বিবর্জিতং 1. 

ধনাদানেনু তং শাস্যাৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ ॥ ১৯ ॥ 

শতাঁভিষিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি! । 

পশুবের স মন্তব্যঃ কুলধন্মবহিষ্কতঃ ॥ ২০ ॥ 

পিবন্নতিশযৎ মদ্যৎ শোৌধিতং বাপ্যশোধিতং | 

তাজ্যো ভবতি কৌলানাঃ দণ্ডনীয়েইপি ভূতৃতঃ ॥ ২১॥ 

ব্রাহ্মীং ভাব্যাং স্থবাৎ মতাঃ পাষঘস্তো দ্বিজাতযঃ | 
» অথ বিচলৎ্পাদদকনা মদ্যমত্তম্য দণমাহ বিচলদিত্যাদিনা | বিচলৎ- 

পাদবাক্পাণিং স্থালচ্চবণবচোহস্তং ভ্রান্তং ভমযুতমুন্ম ত্মূম্বাদ বন্তমুদ্ধতমব- 

নীতন্তং তমুগ্রং বৌদ্রুং বাজ! যাতয়েৎ ততো! দ্রেবিণং চ আহরেহং ॥ ১৮ ॥ 

অথাহবাচাবাদি”না মত্তসা দণ্ম/হ অপবাগেত্যাদিনা। অপবাশ্বাদিনং 

অবক্তব্যং বচো বদন্তং লজ্জাভ্যবিবজ্িতং তং মত্ত প্রজাপ্রীতিকরো! 

নৃপো ধনাদানেন শাস্টাৎ ॥ ১১॥ 

শতা ভিবিক্তকৌলসাপ্যতান্তমদ্যপানেন কুলধর্ম্ববহিষ্কতত্বাৎ পশুত্ব 

শালত্বমাহ শতেত্যাদিন! । চেস্ছব্দোুপার্থে । হে কুলেশ্বরি। শতাভিষি ্তঃ 

কেঁলোইপ্যতিপ্ানাৎ পশুবেব মন্তব্যঃ যতঃ স কুলধর্মাদ্বহিফৃতঃ | ২* ॥ 

অথ সংঙ্কুহাসংক্কতাতিশযি তমদ্যপাযিনে! নরস্য ধাজ্ঞা দণ্ডনীযত্তবং 

কৌলহ্যত্বং্চাহ পিঁবন্সিত্যাদিনা । শোধিতমশোধিতং বাতিশযং বহুলং 

যদ্যং পিবন্মর্তাঃ কৌলানাং ত্যজ্যো! ভূতৃতে। দণ্ডনীয়োইপি ভবঠি ॥ ২১ ॥ 

গ্রুবিণঞণ*হরেত্ত ইতি বা পাঠঃ । 
টস 



। ৩৮০ মহানির্ব্বাণতস্ত্রম্। 

শুধ্যেযুর্ভার্ধ্যব। সার্ধৎ পঞ্চাহৎ কণভোজনাঁৎ ॥ ২২ ॥ 

অসংস্কতম্থবাপানাৎ শুধোভুপবসৎস্ত্র্যহৎ | 

ভুক্ত।প্যশোধিতং মাংসযুপবাসদ্ধৎ চরে ॥ ২৩ ॥ 

হস্কতে মীনমুদ্ে খাদনূপবসেদহঃ। 

অবৈধ পঞ্চমৎ কুর্ব্বন্ বাঁজ্ঞো। দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ২৪ ॥ 

ভূঞ্জানো মানব মাংসৎ গোমাৎসং জ্ঞানতঃ শিবে ।| 

উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রাযশ্চিত্তমিদৎ শ্বৃতং ॥২৫॥ 

নরাকৃতিপশোন্মীনৎ মাংস মাংসাদৃনস্য চ। 

নন ত্রাহ্মীং ভার্ধ্যাং মদাং পাঁধযাস্তো দ্বিজাঃ কথং শুধোষুস্তত্রাহ ব্রাহ্মী- 
মিত্যাদিন1। ব্রাহ্মীং বেদোক্তবিধিন? পরিণীতাং তার্যাং স্থবাং পাষযস্তো 
মততাঃ দ্বিজাতযো ভার্য্যযা সার্ধং পঞ্চাহং কগভোজনাচ্ছুধোুঃ ॥ ২২ ॥ 

নন্বশোধিতমদ্যপানা তাদৃঙ্মাংসতক্ষণাচ্চ কথং শুধোতত্রাহ অসংন্কৃতে- 

ত্যাদিনা। অসংস্কতস্থবাপানাৎ ত্র্যহং ভ্রিদিনমুপবসন্ শুধ্যেৎ অশোধি- 
তং মাংসমপি ভুক্ত উপবাসদ্ধযং চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৩1 

অথাশৌধিতর্মৎসাশুদ্রযোর্ভো্ত,রবৈধস্বতকণ্ষ্চ প্রীষশ্চিত্বমাহ অ- 
সংস্কত ইত্যাদিনা। অনংস্কতে অশোধিতে মীনমুক্্রে খাঁদন্নবোহহর্দিন- 
মেকমুপবসেৎ অবৈধং বিধিবর্িজিতং পঞ্চমং স্থৃবতং কৃর্ধবন্নরে! রাঁক্ো 

দণ্ডেন শুধ্যতি । ২৪॥ 
নন্থু জ্ঞীনতে! নরমাংসং গোমাংসঞ্চ খাদতঃ পুংসঃ কথং শুদ্ধিন্তত্রাহ 

ভূগ্রান ইত্যাদিনা । হে শিবে। জ্ঞানতো মানবং মাঁনবসন্বক্ষিমাংসং গো" 

মাংসঞ্চ ভূষ্মীনো নরঃ পক্ষমেকমুপোষ্য শুদ্ধ: স্যাৎ ইদং তযোর্ডক্ষণে 
প্রীয়শ্চিত্তং স্যৃতং ॥ ২৫ ॥ 

নু ভুক্তমনুষারুতিপশুমীংসো মাংসাদকমাংসতক্ষকণ্ঠ পুমান্ কথং 



একাদশোললাসঃ। ৩৮৯ 

অত্বা শুধ্যেন্নরঃ পাপাছুপবাসৈস্ত্িভিঃ প্রিয়ে ! ॥ ২৬ ॥ 

েরেচ্ছানাৎ শ্ব্চীনাং চ পশুনাং কুলবৈরিণাং। 

খাদক্নন্্ং বিশুদ্ধ স্যাৎ পক্ষমেকমুপোষিতৃঃ ॥ ২৭ ॥ 

উচ্ছিষ্ট যদি ভূপ্জীত জ্ঞানাদেষাং কুলেশ্ববি | | 

শুধ্যেম্যীসৌপবাসেনাজ্ঞানাৎ পক্ষোপবামতঃ ॥ ২৮ ॥ 

অনুটলোমেন বর্ণানামন্নৎ ভূত্ত। সৎ প্রিযে। | 

দিনভ্রযোপবামেন বিশুদ্ধঃ স্যান্মমাজ্ঞযা ॥ ২৯ ॥ 

পশুশ্বপচন্্রেচ্ছানামন্তং চক্তার্পিতৎ যদি । 

শুধ্যেত্তত্রাহ নরেত্যাদিন!। হে প্রিয়ে। নবারুতিপশোর্ব্বানরাদেশ্াংসাদ - 
নস মাংসভক্ষকস্য ব্যাপ্রাদেশ্চ ম।ংস মত্ব! তুজ1 নবস্ত্রিতিরুপবাটসঃ পা- 

পাত শুধ্যেৎ ॥ ২৬ ॥ 

অথ তুক্তলেচ্ছাদান্নসা পুংসঃ প্রারশ্চিত্তমাহ লেচ্ছনাখিত্যাদিনা | ্ে- 

চ্ছানা* যবনানাঁং শ্বপচানাং চাগডালানাং কুলবৈরিণাং পশুনাং চান্্ং খা- 
দন্ জন: পক্ষমেকমুপোধিতঃ সন্ বিশুদ্ধাঃ স্যাঁৎ ॥ ২৭॥ 

নহু জ্ানাজ্ঞানা্গাং লেচ্ছাছ্াচ্ছিন্টমন্নাদিকং ভুষ্নীনঃ কথং শুধ্যেত্ত- 
ত্রাহ উচ্ছি্টমিত্যাদিনা । হে কুলেশ্ববি। জ্ঞানাদেষাং লেচ্ছাদীনামু- 

চ্ছি্টমন্ত্রাদিকং যদি তুপ্তীত তদা মাসোপবাসেন নরঃ শুধ্যেৎ। অজ্ঞানা- 

দাদি ভুপ্রীত তদ! পক্ষোপবাসতঃ শুধ্যেৎ ॥ ২৮ ॥ 

অথ ক্রমতঃ ক্ষিষাদান্্্বতাং ব্রাহ্মণাদীনাং গ্রাযশ্চিত্তমাহ অন্থু- 

লোমেনেজ্ভাদিন!।"হে প্রিষে । অন্লামেন ক্রমেণ,বর্ণানাং সকদ্নং ভুক্ত 

ব্রাহ্মণাদিপিনিত্রয়োপবাসেন মমাজয়া বিশুদ্ধঃ স্যাৎ। যথ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্িয়া- 
ম্বেবম॥ ২৯ ॥ 



১৮২ যন্থাসির্বাণতক্তম। 

বীরহস্তার্পিতং বাপি তদশ্বন্নৈব পাঁপভীকৃ ॥ ৩০॥ 

অন্নাভাবে চ দৌডিক্ষ্যে বিপদি প্রাণয়ংকটে । 

নিষিদ্বেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ন পাতকী॥ ৩১ 

করিপৃষ্ঠে তথানেকোদ্বাহপাষাণদারুযু। 

অলক্ষিতেইপ ছুষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষে| ন বিদ্যতে ॥ ৩২॥ 

পশুনতক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্ঞানপি প্রিয়ে 11 

ন হন্যাদ্দেবতার্থেহপি হত্ব! চ পাতকী ভবে ॥ ৩৩ ॥ 

অথ চক্রার্পিতসা বীরহস্তাপরিতিস্য চ পশুশ্বপচঙ্লেচ্ছ'্নস্য তোক্ত,বপা- 

তাকত্বমাহ পশ্বিত্যাদিনা | পশুশ্বপচল্লেচ্ছানামন্ত্রং যদি চক্রার্পিতং চক্রদত্তং 

বীরহন্তার্পিতং বা সাত্দ। তদশ্বন্ খাদন্ নবঃ পাপতাক্ নৈব ভবে ॥৩০৮ 
নহু ছূর্ভিক্ষাদৌ নিষিদ্ধবস্্রভোজনেন প্রাণান্ বক্ষতো। জনম্য প'তকং 

ভবেন্ন বেত্যাশহ্কমানাং প্রত্যাহ অন্নেত্যাদিন! ৷ হুর্লত৭ ভিক্ষা যত্র তত্র 
দুর্ভিক্ষে সমযে বিপদি চ দেশোপদ্রবপলাযনাদৌ অন্তরাভাবে প্রাণমংকটে 

মতি নিষিদ্ধেনাপ্যদনেনাভোজ্যস্যাপি ভোজনেন প্রাণান্ বক্গন পাতকী 
ন ভবেৎ ॥৩১॥ ' রী 

নৌকাদাবন্নাদিকমশ্্রতাং ন দোষ ইত্যাহ কবীত্যাদিনা। কবিপৃষ্ঠে 
হত্যিনঃ পৃষ্ঠে তথানেকৈরত্বাহ্থেষু পাষাণেষু দারষুূ চ তথা ভুষাণাং 

যবনাদীনামলক্ষিতেইপি যবনাদীনামিদং ভবতি যবনাদযোহত্র বর্তস্তে এব- 

মবিজ্ঞানেইপি স্থানে যদ্ব! ছুষ্যাণাং মলমৃত্রার্দীনামলক্ষিতেহপি ততস্বপি 

তেধু তেষামবিজ্ঞানেইপি ভক্ষদোষে! ন বিদাত ॥ ৩২ / 

অথ দেবতার্থমতক্ষ্যমাংসান্ ব্যাধিযুতাংস্চ পশুন্রিদ্বতঃ “পাঁতবিত্বমাহ 
পশ্গুনিত্যাদিন! | হে প্রিয়ে ! অতক্ষ্যমাংলান, ব্যাধিযুতাংস্চ পশৃন্ দেবততার্থে 



অফাদশোল্লামঃ। ৩৮২৩, 

*কৃচ্ছ ব্রতং নরঃ কুর্ধ্যাদ গোবধে বুদ্ধিপূর্ববকে | 

অজ্ঞানাদাচবেদ্বর্ধং ব্রতং শঙ্করশীননাৎ ।॥ ৩৪ ॥ 

ন কেশবপনং কুর্ধ্যাং ন নখচ্ছেদনং তথা । 

ন ক্ষাবযোগং বসন যাবন ব্রতমাচবেত ॥ ৩৫ ॥ 

উপবাণৈর্গঘেং মাসং মাপমেস্কং কণাশনৈঃ | 

মাসং্ভৈক্ষা মন্ীযা কচ্ছব্রতমিদৎ শিবে ! ॥৩৬॥ 

ব্রতান্তে বপিতশিবা; কে লান্ জ্ঞাতী-শ্চ বাহ্ববান্। 

ভোজধিহক। বিমুক্ত? স্তাদ জ্ঞানগোবধপতকাত ॥ ৩৭ | 

ন হনাঁং অপীতি 'িশ্চিল্য। নহু হননে কোদোযস্তত্রাহ হত্বেভি। হত্বা 

শ্চ জনং পাতকী ছবেছ ॥ ৩৩] 

ভাথ জ্ঞান জ্ঞ'ন্তাখাবধপ্রাশ্চিন্তমাহ কুস্চ্ছ ভাদিনা প্রান ইতা- 

স্থেম। ভ্ঞানপূর্ঘক ক গোবন্ধ সত নব কৃচ্ছ রতং কুর্ব।হ | অঙ্জানাশ্রোরধে 

নতি শ্ষবশালন' নঙ্ী' রনমাসবহ কঙঠিতি ॥ ৩২ । 

নকোশতি। যাঁব্দ রতং নাচন তাবৎ কেশবপনং কেশানা" মুংনং 

নকুবাং, হথা নগচ্টোনং ন কুণা, বপনে বস্ত্রে ক্ষসাবযোগং চ ন 

কুর্ঘ।াতন। ৩৫ | 

নন কিং নাম কুচ্ছ রতমতস্তম্নিৰপমতি উপবা৯নবিত্যাদিনা। হে 
শিবে। উপবা৯সর্পীমেক* নধেৎ যাপযেও। মাসগেকং কণাশটনর্ন 

যেং মণ্দ'মকং চ ভৈক্ষান্রং ভিক্ষালম্পরমন্ত্রম্্ীবাৎ' ইদং কচ্ছ ব্রতং 

জ্কেযম ॥ ৩৬ ॥ 

ব্রতান্তে ইতি। ব্তান্তে ব্রতসমান্তো বাপিতশিরাঃ মু্ডিতমস্তকঃ সন 
'কৌলান্ জাতীন্ বগোত্রাংস্চ ভোজগিত্। ভানগোবধপাতকাজ্ছনে! বিমুক: 



৩৮৪ মহানির্ববাগতন্ত্রম । 

অপালনবধাদেগাশ্চ শুধ্যেদফ্টোপবাসতঃ। 

বাহুজাদ্যা বিশুধ্যেযুঃ'পাদন্যুনক্রমাৎ শিবে ! ॥ ৩৮ ॥ 

গজোষ্ট মহিষাশ্বাংশ্চ হত্বা কৌলিনি । কামতঃ। 

উপবাসৈস্ত্রিভিঃ শুধ্যেন্মানবঃ কৃতকিন্বিঝ; | ৩৯ ॥ 

স্গমেষাজমার্জারান্ নিশ্ন্নযপবসেদহঃ ৮ 

মযুবশুকহৎসাংশ্চ সজ্যোতিবশনৎ ত্যজে ॥ ৪০ ॥ 

নিহত্য সাস্থিজন্ত,ংশ্চ নক্তমদ্যাৎ নিবামিষং । 

নিবস্থিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪১ ॥ 

স্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ 

অপালনে গ্রোবপালনবধাদবক্ষণতো! বধাদক্টোপবাসতঃ শুধোৎ ? 
হে প্রিষে। বাহুজাদ্যাঃ ক্ষত্রিযাদযঃ পাদন্যনক্রমান্ধিশু-ধাযুঃ। ক্ষত্রিযাদি- 

ভিঃ ক্রমতঃ পাদপাদন্ুনং ব্রতং কবণীযমিতি তাবঃ ॥ ৩৮ ॥ 

অথ গজোফটাদিবধপ্রায়শ্চিত্রমাহ গজোষ্টেত্য'দিনা। হে কৌলিনি! 
গজোব্ট.মহিষাশ্বান্ তত্বা কামমোহত্বাৎ কৃতকিল্ষো মানবন্্রিভিরুপ- 

বাসৈ: শুধ্যেৎ ॥ ৩৯ ॥ 

অথ মৃগমেষাদিবধপ্রাষশ্চিত্তমাহ মৃগেতাদিন! | মৃগমেষাজমার্জ্াবান্ 
হরিণাদিচ্ছাগরবিভালান্ নিত্বন্নবোইহবেকদিনমুপবসেত্, মযুবশুকহংসাংশ্চ 

নিদ্বন্নরো জ্যোতিষ স্ুর্যযেণ সহ বর্তমানং সজ্যোতির্দিনমশনং ত্াযজেও্, 

দিবসেইশনং ত্যজরস্তং যাতে স্কর্যো ভূপ্রীভেত্ার্থ:। জ্যোতির্ন ভান্করে- 
ইমৌ চ ক্লীবং খদ্যোতদ্র্টিঘিতি রুজ্রঃ ॥ ৪০ ॥ 

অথ কৃকলাসাদ্যস্থিনম্ কুদরত মিরস্থিজত্ংশ্চ নিতো নরস্য প্রায়- 

শ্চিত্তমাহ নিহত্যেত্যাদিন! । নিরস্থিসাহ্চর্ধাৎ সান্গিজন্ত নস্থিমতঃ "কৃ. 



একাদশোলাসঃ | ৩৮৫, 

* পশুমীনাগুজান্নিদ্রন্ মৃগয়ীয়াং মহীপতিঃ। 

ন পাঁপাহ্হে। ভবেদ্দেৰি ! বাঁজ্ো ধর্ম সনাতনঠ ॥ ৪২॥ 

দেবোদ্দেশৎ বিন! ভদ্রে ৷ হিৎসাৎ সর্বত্র বর্জদয়েৎ। 

কতাযাং বৈধহিংসায়াৎ নরঃ পাঁপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৪৩ ॥ 

ংকল্লি্ত্রতাপূর্তো* দেবনিম্্ীল্যলঙ্ঘনে | 

অশুচৈ দেবতাস্পর্শে গাষত্রীজপমাচবেত ॥ ৪৪ ॥ 

কলাসাদীন্ ক্ষুদ্রান্ শবীবিণে। নিহত্য নক্তং রাত্রৌ নিরামিষমামিষব- 
জিজিতমদ্যাৎ ভুষ্ীত মযুবাধিহনন্যপেক্ষঘ। ককলাসাদিহননে প্রবৃত্তেবা- 

ধিক্াততদ্ধনননিমিত্রধ্দ গুতঃ ককলাসাদিহনননিমিত্বকদ গুসা গুকুত্বমবগ- 
্তব্যম,। নিবস্থিজীবিনোহস্থিবহিতজস্ত,ন হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি ॥ ৪১।॥ 

নন যগযাযাঁং ৃগমীনাদীন্নিদ্বতো। মহীপালস্য মৃগাদিবধহেতুকং পাপং 

ভবেন্ন বেতি পুচ্ছন্তীং প্রত্যাহ পশ্বিত্যাদিনা। হে দেবি। পঞ্জমীনাগু- 

জান মৃগব্যান্বাদিমৎস্যপক্ষিণো মৃগযাযাং নিন্তন্ মহীগতিঃ পাপার্থো ন 
ভবেত ষতোঁইঘং বাঁজ্ঞঃ সনাতনে। নিত্যো ধর্ম ভবতি ॥ ৪৯ ॥ 

অথাইটবধহিংসাযাঃ পাপজনকত্বাদকর্তবাত্বমাহ দেবেত্যাদার্টেন। 
হে ভদ্রে। ভদ্রকাবিণি দেবোদ্দেশ্যং বর্ধট বিনা সব্ধত্র হিংসা" বঙ্জগযেৎ 

প্বধড়িংসাযাঃ পাপা২জনকত্বাৎ কণ্তব্যতামাহ কৃণ্তাযামিত্যাদ্যর্ধেন | বৈধ- 

ছিংসামাং কতাযাঁং সত্যাং নবঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৪৩ ॥ 

নন্র সংক্ণ্পিতং বহমসমাপযতো! দেবনিশ্্ীলাং লঙ্ঘযতোইশৌচান- 

পএমে দেবতাঃ সুুশতশ্চ পুংসঃ কথং শুদ্ধিত্তত্রাহ সংকল্পিতেত্যাদিন! । 

মং কম্পিউবতাপর্তো সংকষ্পিতসা ব্রতস্যাসমাপ্টো দেবনির্শ্ণাল্যলঙ্ঘনে 

*সক্ক্পিতব্রতাপূর্ণে ইতাপি পাঠঃ ' 



€ ৩৮৬ মহানির্ব্বাণত্তর্। 

মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তে! গুরবঃ স্মৃতাঃ। 

নিন্দন্েতান্ বদন্ ক্রুব* শুধ্যেৎ পঞ্চোপবাসতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

এবমন্যানু গুকন্ কৌলান্ বিপ্রান্ গহন্নপি প্রিষে || 

সাদ্ধযোপবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাং ॥ ৪৬ ॥ 

বিস্তাথী মানবে! দেশানখিলান্ গন্তমর্থতি ৮ 

নিষিন্ধকৌলিকাচাবং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজে২ ॥ ৪৭॥ 

গচ্ছ-স্ত স্বেক্্য| দেশে নিষিন্ধকুলবন্মান। 

সন্ত অশুযাবস্শীচে দেবতাম্পর্শে চ গামত্রীজপম।চবেহ ॥ ৪২ | 

অথ মহাতা এক ব্কপণংস্থান্নিদ্দত" ক্রবং ক্রবতষ্ত পু সং প্রাস্ি 

মাহ মাদভতাদনা । মাশী জননী শি জনকে! ব্রঙ্গবাতী বেদা- * 

ধ্যাপবসম্চ ত মহান হক্ব কৃতী: এত।ন্ মহা কমিন্দন বং বদ স্চ 

শব পাঞ্চাপবামহ হব হি ৭৫ ॥ 

তথ মাএাদ ন্য*্বকে শরাক্ষণণননদকাঁনা” গ্রারশ্চিতমাহ এনমিতা- 

1 শ্চ 

গহ নন্দণ অগা আুবং বরস্চ জনঃ সাধ্ধযোপবা'সন পাতকাহ 

মুণন্তা ভবন ॥ ৪৬ 

রর 

দিনা। তেপিন। এননন|ন্ মাত্রদিভিন্নান্ €কন কেলা, খিপ্র 

কথ বিচভোদশ কপর্বাদেশগমনাহসাপি মানবসা বৌল।চাবরহিত- 

দেশাটনানহঃনাহ বিন্ু থাঁতাদিনা। ধিভ্তাথা হানবোইখিলান্ সর্ধ্বান 
দেশান্ গন্ভমহহতি নিথিদ্ধঃ কৌলিকন[মাচারে। যত্র তং দেশং তাদৃশং 

ন্্রমপি মনবন্তাজেৎ ॥ 8৭ | 

অথ ধনলোতেন নিষিদ্ধকৌলিকাচাবং দেশং গচ্ছতে। নরস্য ফুলধর্শাৎ 

পতিতত্বং পুনঃ পুর্ণভিষেকতঃ পৃতত্বঞ্চাহ গচ্ছন্রিত্যাপিন! | নিষিদ্ধকুল- 



ঈএকাদপোল্লাসঃ 1 ৩৮ * 

"কুলধর্ম্মাৎ পতেছ্ুযঃ শুধ্যেত পূর্ণাভিষেকতঃ ॥ ৪৮ ॥ 

তপনোদয়মাবভ্য যামাষটকমভোজনহ । 

উপবাসঃ  বিজ্ঞেষঃ প্রাযশ্চিতে বিধীয়তে ॥ ৪৯ ॥ 

পিবহস্তোযাঞ্জলিখ্ৈকং ভক্ষন্নপি সমীবণং* । 

মানবঃ প্রীশবক্ষার্থৎ ন ভ্রশ্যেছ্ুপবাসতঃ ॥ ৫* ॥ 

উপবাসাসমর্থশ্চেদ্রুজ! ব1! জবসাপি বা । 

-তদ] প্রত্যুপবাসঞ্চ ভোজযেদ্দাদশ দ্বিজান্ ॥ ৫১॥ 

বস্ম্নি দেশে স্বেচ্ছ্যা গ্রচ্ছতস্ত নরঃকুলধর্ম্মাৎ পচে ভূষঃ পুনঃ পূর্ণাতি- 

যেকতঃ শুধ্যে ॥ ৪৮ ॥ 

» অথোক্ততত্তচ্ছেণকেঘাকাজ্ছিতত্বাছুপবাসং নিরূপঘতি তপনোদযমি- 
ত্যাদিনা । তপনোদষং গূর্য্যোদযমাবভ্য যামাউকং প্রহবাষটকং যদভোজনং 
স উপবাসে। বিজ্ঞেযুঃ প্রাষশ্চিত্তে স বিধীয়তে ক্রিযতে ॥ ৪৯ ॥ 

অথ একাধ্লিতোয়পানেনোপবাসস্যাবিনাশিত্বং কথয়ম্নাহ পিৰ- 

ন্লিতি। প্রাণবক্ষণার্থমেকং তোঘাঞ্জলিং পিবন্ সমীবণং বায়ুং চাঁপি ভক্ষ" 

স্বানবঃ উপবাসতে। নংভ্রশ্যেৎ একাপ্রীলিতোযপানাছুপরাসো ন বিনশ্যে" 

দিতি তত্বম্ ॥ ৫০ ॥ 
অথ'বোগাদিনোপবাসং কর্ত মশরুবতা জনেন প্রত্যুপবাসং দ্বাদশ 

ব্রাহ্মণ ভোজয়িতব্যা ইত্যাহ উপবাসেতাদিনা । রুজা বোগেণ বা জবস! 
জীর্ণত্বেন ব। চেদ্যদি উপবাঁসাসমর্থো নরঃ স্যাৎ্" তদ! প্রতাপবানমুপবাঁসং 
প্রতি দ্বাদশ দ্বিজান্ বাঙ্গণান, তোজয়েশ ॥ ৫১॥ 

শপ 

*সমীবিতঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ। 
৫০ 



৩৮৮ মহানির্বাগতত্তম। 
চু 

পরনিন্দা নিজোৎকর্ষৎ র্যমনাযুক্তভাষণং | 

ওযুক্তৎ কর্ন কুর্ববাণো মনস্তাঁপৈর্কিশুধ্যতি ॥ ৫২ ॥ 
অন্যানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতীন্তপি | 

নশ্যান্তি জপনাদ্দেব্যাঃ ঘবীবিত্রযাঃ কৌন্নভোৌজনাৎ ॥ ৫৩ ॥ 

সামান্যরিয়মান্ পুংসা স্ত্রী ষণ্ডেষু ফোজয়ে। 

যোধিতান্ত্ বিলেষোহয়ং পতিরেকো মহাণ্ডরুঃ ॥ ৫৪ ॥ 

মহারোগান্থিতা। যে চ যে নরাশ্চিরবোগিণঃ। 

স্ব্ণদানেন পৃতাঃ স্থ্যর্দৈবে পৈত্র্যেহধিকারিণত ॥ ৫৫ ॥ 
অথ পরনিন্দাং নিজোৎতকর্ষমাত্তমোৎকৃৰ্টতাং বাসনা ুক্তভাষণং পরীবা- 

দাদিসংবদ্ধং কথনম্ অযুক্তমন্চিতং কর্ম চ কুর্ব্ধাণো নরে। মনস্তাপৈ- 

বিশুধ্যতি ॥ ৫২। 

অথ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাবশিষপাঁপানাং গাবত্রীজপাৎ কৌলানামাশনাচ্চ 
বিনাশ ইত্যাহ অন্যানীত্যাদিনা ৷ জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং কৃতান্যন্যান্যপি ঘানি 

পাপানি তানি সাবিত্র্যাঃ সবিভৃদেতাকাযা গাযত্র্যা দেব্য/ জপনাৎ 
কৌলানাং ভোজনাচ্চ নশ্যস্তি ॥ ৫৩॥ 

অথ পুরুব!ণাং সাধাবণনিয়মা ্ত্রীযু নপুংসকেঘপি যোজয়িতব্য। ইত্যাহ 

সামান্যেত্যাদিন! । পুংমাং পুরুষাণাং সাম্মান্যনিয়মান, স্ত্রীষূ রুঞ্ঠেষু নপুংস- 
কেষু চ যোজয়েৎ যোষিতাং স্ত্রীণান্ত পতিরেকো মহাগুরুত্থতোহয়ং 
বিশেষঃ ॥ ৫৪॥ রর 

অথ কুষ্ঠাদিনহারোগা্বিতচিররোগিণোরপি স্থবর্ণদানেন পৃতত্বসত্বাদ্দেব-' 

পিতৃকন্মাধিকারিত্বমাহ মহারোগেত্যাদিনা । যে নর মহারোগাম্থিতা যে 

চ চিররোগিণস্তে স্বর্ণদানেন পৃজ্যাঃ সন্তো 'দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি অধি- 
কাবিণঃ স্থ্যঃ ॥ ৫৫ ॥ 



এ়াদশোল্লাসঃ। ৩৮৪ 

অপঘাতমৃতেনাপি দুষিতং বিছ্যুদমিন! 

গৃহং বিশোধয়েদ্ধো মৈর্ব্যাহ্বত্যা শতসহধ্যকৈঃ ॥ ৫৬ ॥ 

বাপীকুপতড়াগেষু শ্ীঙ্ছৎ শবনিরীক্ষণাঁৎ। . 

উস্ধৃত্য ক্রুণপৎ তেভ্যন্ততস্তান্ পরিশোধযেৎ ॥ ৫৭ ॥ 

ূর্ণাভিষেকনুভি্্ত্িতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ। 
পূর্ণৈকথিসপ্কুস্তস্তান্ প্লাবয়েদিতি শোধমং ॥ ৫৮ ॥ 

যদি স্বল্নজলান্তে স্থ্যঃ শবছু তাঃ। 

সপক্কং মলিলং সর্বমুদ্ধত্যাপ্লীবযেত, তান্॥ ৫৯॥ 

, নম্বপঘাতমৃতেন বিছবাদগ্রিনা চ দৃষিতধেশ্মনঃ কথং শুদ্ধিত্তত্রাহ অপ- 

ঘাতেত্যাদিনা। অপঘাতমৃতেনাপঘাতপ্রাপ্তমৃত্যুনা সপ্পব্যাত্রোদবন্ধনাদি- 
,জাতমরণেনেতি যাব, বিদ্যদগ্রিনাচাপি দৃষিতং গৃহং ব্যাহত তুরাদ্যা 

শতসংখ্যকৈহ্োমৈর্ববিশোধযেং ॥ ৫৬ ॥ 

অথাস্থিষজ্জন্তশবদৃষিতবাপীকুপাদীনাং সামান্যতঃ শোধনমাহ বাপী- 
ত্যাদ্দিনা। বাপীকৃপতডগেষু সাস্থ্। মস্থিমতাং শবনিরীক্ষণাৎ কুণপদর্শ 

নান্ডেভ্যো বাপ্যাদিত্যঃ কুণপং শবমুদ্ধত্য ততন্তান, বাপ্যাদীনপরি- 

শোধবেধগ। ৫৭ ॥ 

কথং শোধয়েদিত্যাকাজ্ফায়াং শোধনপ্রকারমাহ পূর্ণেত্যাদিনা | পূর্ণা- 

ভিষেকমহুতিঃ পুর্ণাতিষেকস্য মন্তৈপ্মক্িতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ পবিভ্রজলৈঃ 
পূর্ৈস্িসপ্তকুটুম্ত বেককিংশতিঘটেন্তান, বাপ্যাদ্দীন্ প্লাবয়েৎ ইতি শোধনং 

অয়ং শোধনপ্রকশরঃ ॥ ৫৮ ॥ 

-* অথাপ্পজলত্বগজমিতবহুজল্বাভ্যাং বাপ্যা্ীনাং তেদবত্বাচ্ছোধনবি- 

শেষম্যুহ, যদী'তাদদিনা * ক্লোকদ্বযেন। শবদরণন্ধদৃধিতাস্তে বাপাদযো যদি 



« ৯? মহানির্ব্বাণতন্তম্। 

সন্তি ভূরীণি তৌধানি গজদদ্ানি তেষু চ। 

শতকুম্তজলোদ্ধারৈরভিষেকেণ শোধয়ে ॥ ৬০ ॥ 

যদ্যেবং শোধিতা ন স্থ্যম্ব তল্পৃউজলাশয়াঃ। 

অপেষমলিলাস্তেষাং প্রতিষ্ঠামপি নাচবেৎ ॥ ৬১ ॥ 

স্নানমেষু জলৈরেষা কুর্ববন্ কর্ম বৃথা ভবে । 

দিনমেকং বিনাহাবঃ* শুধ্যেৎ পঞ্ধাম্বতাশনাৎ ॥ ৬২ ॥ 

স্ষপ্পজলাঃ স্থ্াস্তদা তেত্যঃ সপস্কং সর্বং কলমুদ্ধ ত্যাক্তপ্রকাবেণ তানা- 

প্রাবয়েহ, ॥ ৫৯। 

সম্তীতি। তেষু বাপ্যাদিষু চে ধদি গজদন্বানি হস্তিপরিমাণানি 
ভূরীণি বহূনি তোযানি জলানি সস্তি তদা শতকুন্তজলোদ্ধীবৈরেকবিংশতি; 
কুন্তজলৈরভিষেকেণ চ তান শোধয়েৎ ॥ ৬ ॥ 

অথাঁশোধিতবাপ্যাদীনামপেষজলত্বং প্রতিষ্ঠানর্ত্ব্থাহ যদীত্যাদিনা । 

মৃতস্প্ উ্জলাশযাঃ শ্বম্প্উবাপ্যাদযে যদ্যেবং শোধিতা ন স্থ্যন্তাদা তেহ- 
পেয়সলিল! ভবস্তি তেষাঁমশোধিতবাপ্যাদীনা* প্রতিষ্ঠামপি নাচবেন 

কুর্ধযাৎ ॥ ৬১ ॥ 

অথাশোধিতবাপ্যাদিজলৈঃ স্নানাদিকং কুর্বতো নরস্য প্রীয- 

শ্চিত্তং ক্রিষমাণস্য কর্মণো নিষ্ষলত্বঞ্চাহ স্নানমিত্যাদিনা। এঘশোঁ- 

ধিতবাপ্যাদিষু স্নানিং কুর্ববন. তখৈধাং জলৈরন্যচ্চ কর্ম কুর্র্বন, নবো দিন- 

মেকং নিরাহারঃ নন পঞ্চামৃতাশনাত শুধ্যেত ক্রিয়মাণং কর্ম চ বথা 

ভবে ॥ ৬২1 

গনিরাহারঃ ইতি ক্ষচিৎ পাঁঠঃ। 



॥একাদশোল্লাসঃ 1 ৩১১৯ 

যাঁচকৎ ধনিনৎ দৃষ্টা। বীরৎ যুদ্ধপরাজ্মখহ । 

দূষকং কুলধর্্মাা মদ্যপাঞ্চ কুলস্তিয়ং ॥ ৬৩ ॥ 

মিত্রর্রোহকবং মর্ত্যৎ স্বযং পাঁপরতৎ বুধ। 

পশ্ান্ ূর্্যৎ স্মরন্ বিষণ সচেলঃ স্বানমাচবেৎ ॥ ৬৪ ॥ 

খবকুক্ুটকোলাংশ্চ বিক্রীণন্তে। ছিজাতয়ঃ। 

নীচরুত্ভিৎ চরস্তোহপি শুধ্োযুস্তিদিনব্রতাৎ ॥ ৬৫ ॥ 

দিনমেকং নিবাহাবো! দ্বিতীঘং কণভোজনঃ। 

অপরস্ত নষেদদভি্রিদিনত্রতমন্থিকে । ॥ ৬৬॥ 

অথ দৃষ্টনিকযাঁচকযুদ্ধপবা সুখবীরাদিকস্য পুংসঃ প্রীযশ্চিত্তমাহ 

যাচকমিত্যাদিক্লোকদ্ধযেন। যাচকং ভিক্ষুক ধনিনং দৃপ্ট। তথা যুদ্ধপবাউ.- 

মুখং বণানভিমুখ্খং বীবং শৃবং কুলধর্্ীণাং দুষকং জনং কুলন্ত্রপঞ্চমদ্যপাং 

মিত্রত্রোহকরৎ মর্ত্য স্বযং পাপবতং বুধং পশ্ডিতং চ দৃষ্ট। স্্ধ্ং পশান্ 

বিষণ ম্মবন্নবঃ সচেল্$ সবস্ত্রঃ স্নানমাচবেহ ॥ ৬৩ ৩৭ ॥ 

ননু গার্্দভাদীন, বিক্রীণতাং নীচরত্তিং চ কুর্বতাং দ্বিজাতীনাং কথং 

শুদ্ধিন্তত্রাই খবেত্যাদিনা। খবকুকুটকোলান, গার্তচবণাযুধশ্টুকবান, 

বিক্রীণস্তে নীচ্বত্তিঞচাপি চরস্তঃ কুর্ববস্তো ছ্িজাতযো ব্রাহ্ম গাক্তিদিনব্রতাঁৎ 

শধ্েয়ুঃ ॥ ৬৫ রা 

নন্থ,কিং ভ্বিদিনত্রতমত আহ দিনমিত্যাদিনা । নিবাহারঃ সন. 

দ্রিনমেকং, নয়েৎ যাপয়েৎ কণতোঁজনঃ সন দ্বির্ভতীষং দ্রিনং নযেৎ অপ 

» বন্ ভূতীয়ং দিনন্ভ অস্ঠির্লৈর্নযেৎ। হে অস্িকে' ত্রিদিনব্রতমিদং 

সৃতিম 1"৬ | 



৯ মহানির্কবাণতক্তরমূ। , 

গৃহেইনুদ্ঘাটিতদ্বাবেহনাহ্তঃ প্রবিশম্নরঃ | 

বারিতার্ধপ্রবক্তাপি পঞ্চাহমশনৎ ত্যজেও ॥ ৬৭ ॥ 

আগচ্ছতো' গুর্ দৃষ্ট। নোতিষ্ঠেদ্যো মদান্থিতঃ। 

তখৈব কুলশাস্ত্াণি শুধ্যেদেকোপবাসতঃ ॥ ৬৮। 

এতম্মিন্ শাস্তবে শাস্ত্রে যক্তার্থপদব্ংহিতে ॥ 

কুটেনার্থং কল্পয়স্তঃ পতিতা যাস্ত্যধোগতিৎ ॥ ৬৯ ॥ 

অপ গিহিতদ্বারাগারেহনাহতস্যৈব গ্রবিশতো বারিতার্থং কথয়তশচ 

প্রায়শ্চিত্তমাহ গৃহ ইত্যাদিনা। অনুদঘাটিতঘ্বারে রুদ্ধদ্বার গৃহে অনা- 
হৃত এব প্রবিশঙ্নরো! বারিতার্থপ্রবক্তাপি বারিতস্যার্থস্য প্রকথয়িতাপি 

নরঃ পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ ॥ ৬৭ ॥ 

আগচ্ছতঃ পিত্রাদীন, কুলশান্ত্রীণি চ সমীক্ষ্যানত্তিষ্ঠতঃ পুংসঃ প্রায়, 
শ্িত্তমাহ আগচ্ছত ইত্যাদিনা । আগচ্ছতে। গুরূন্ পিত্রাদীন্ তখৈবাগ- 
চ্ছস্তি শান্ত্রাণি চ দৃষট। যো মদান্বিতো৷ নোত্তিক্টেৎ স একোপবাসতঃ 

শুধ্যেৎ মদাহ্বিত ইত্যনেন রোগাদিনিমিত্বকযাহশক্ঞযান্থতিষ্ঠতত্ত্ব ন 
দোষভাগিত্বমিতি ধ্বনিতম ॥৬৮ ॥ 

অধুনা শড়ৃপ্রোক্রেৎশ্মিন, শাস্ত্রে শব্দব্যাজেনার্াত্তরং কম্পয়তাং 

পতিতত্বমধোগামিত্বঞ্চাহ এতম্মিন্লিত্যাদিনা | ব্যক্তার্থপদরংহিতে ৰিস্প- 

ফীর্থপদবর্ধিতে শীল্তবে শ্ুপ্রোক্তে এতল্মিন শাস্ত্রে কুটেন শব্দব্যাজে- 
নার্থং কষ্পয়ন্তো নরাঃ পতিতাঃ সস্তোইধোগতিং যাঁস্তি। মায়ানিশ্চল- 

যন্ত্রেধু কৈতবানৃতরাশিষু । অযোঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কুটমন্ত্িঘা- " 
মিত্যমবঃ ॥ ৬৯1 



একাদশোল্লাসঃ। 

* ইদং তে কখিতং দেবি । সারাতসারং পরাতপরহ 1 

ইহামুত্রার্থদ্চ ধন্ধ্যৎ পাবনহ হিতকারকৎ ॥ ৭০ ॥ 

ইতি শ্রীমহানির্বাণতস্ত্রে সর্বতস্্োত্বমোত্মে সর্ধধর্ম্মনির্ণয়- 
স্টরবে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসহাদে স্বপরানিষ- 

জনকপাপপ্রায়স্চিত্তকথনং 

নাম একাদশোল্লাসঃ। 

প্রকরণার্থমুপসংহবন্বাহ ইদমিত্যাদিনাঁ। হে দেবি! সাবাৎসারং 
ন্যাধাদপি নাধ্যং পরাৎপরমুত্তমাদপ্যুত্তযং ইহামুত্রার্থদমিহলোৌকে পর- 

লোকে চ ফলদং ধর্ম ধর্দ্াদনপেত্ং পাবনং পাঁবিত্রাকারকং হিতকার- 

ণমিদং তে তুত্যং কথিতম,। সারো! বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্ীবং বরে 
» ভ্রিঘিত্যমরঃ | অর্থোইভিধেযরৈবস্তু প্রযোজননিরত্তিঘিতামবহ ॥ ৭০ ॥ 

ইতি শ্্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটাকাযামেকাদশোল্লামঃ | 



দ্বাদশোলাসঃ। 

স্পা] 91০2 

শ্রীসদাশিব উবাচ । 

ভূয়স্তে কথযামাদ্যে ! ব্যবহাঁবান্ সনাতনান্। 

যানুক্ষন্ প্রবিদন্রাজা স্বচ্ছন্দৎ পালযেৎ প্রজা ॥ ১॥ 

নিযমেন বিন! বাঁজ্জঞো মানবা ধনলোলুপাঁঃ । 

মিথস্তে বিবদিষ্যস্তি গুরু্বজনবন্ধুভিঃ ॥ ২ ॥ 

ব্যতিথ্বস্তি তদ| দেবি । স্বার্থিনো বিভহেতবে। 

পাঁপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়! চ জিহীর্যযা ॥ ৩ ॥ 

ইদানীং লোকশুভাকাজ্ষয! পরমকাকণিকো৷ মহাদেবঃ সনাতনব্যবহাঁ- 
রান পার্কবতীং প্রতি পুনঃ কথযিতুমীবভতে ভূয় ইত্যাদিনা। হে আদ্যে। 

তে তুত্যং তবাগ্রে বা তান. সনাতনান, শাশ্বতান ব্যবহাঁবান, ভুয়ঃ পুনবহুং 

কথয়ামি যান্ ব্যবহাবান, বক্ষন, পালষন, প্রবিদন, প্রজানন্ রাজা স্বচ্ছন্দং 

শ্বৈরং প্রজাঃ পালয়েদ্রক্ষেৎ ॥ ১ 

মহীপতের্নিরমস্যাভাবাদ্দ ব্যাভিলাধিণো মহ্জাঃ পিত্রাদিভিঃ সার্ঘধং 

মিথ! বিবাদাদিকং করিধ্যস্তি তন্নিরাকরণায় লোকহিতাকাজ্জঃ সদাশিবো! 

নিয়মং বিদধাতীত্যেবাহু নিষমেনেত্যাদিন। শুভান্নরাঃ ইত্যজেন গ্লোক- 
ত্রষেণ। হে দেবি! যতো রাজ্ঞো নৃপস্য নিযমেন বিনা ধনলোলুপাঃ 
বিভ্তবিষষকলালসাবস্ত্তে মানবা মনুষ্য গুরুত্বজনবন্ধুতিঃ সাকং মিথো 
বিবদিষ্যস্তি তথ! তদা নিযমাভাবে স্থার্থিনো ধনার্থিনস্তে বিত্রহেতৰে 
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অতস্ত্েষাঁৎ হিতার্থায় নিয়মে! ধর্মসম্মতঃ | 

নিষোজ্যতে যল্নাশ্রিত্য ন ভ্রশ্রেয়ুঃ শুভান্নরাঃ ॥ ৪ ॥ 

দগ্ডযেং পাপিনো রাজ যথ! পাপাপনুভয়ে | 

তখৈব, বিভজেদ্দাধান্ নৃশাং সন্বন্ধতেদতঃ ॥ ৫ ॥. 

সম্ন্ধো ত্িবিধো জ্ঞেযে বিবাহাজ্জন্মনস্তথা। 

তত্রৌছ্বাহিকসন্বন্ধাদপবে। বলবভ্তরঃ ॥ ৬॥ 

দাষেতুদ্ধতনাজ্জ্যাযান্ সন্বন্বোইধস্তনঃ শিবে ! | 

ধনার্থং বাতিগ্বপ্তি পবম্পররং হৃনিষাত্তি জিহীর্যয়া বিত্তহরণেচ্ছয়া হিংসা! 

চ পাপীশ্রযা ভবিষ্স্তি অতস্তেষাং মানবানাং হিতার্থায় ধর্্মসম্মতঃ স 

, নিষমো! ময় নিযোজ্যতে প্রবর্ত্যতে যং নিযমমাত্িত্য নরাঃ শুভাস্তদ্রোনর 

 ন্শ্যোযুর্ন পতেমুঃ ব্যতিমস্তীত্যত্র বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবন্ধেতি ভবি- 
ধাতি লট্॥ ২॥ ৩] ৪ ॥ 

নন হঙ্গিয়মাশ্রয়গাশমনুষা| তক ভ্রশোয়ুং কোহসৌ নিয়মন্তব্রাহ দণ্ুয়ে- 
দিত্যাদ্দিনা । ঘথ! বাজ! নরাধিপঃ পাঁপাপন্ুত্বয়ে কিল্ষিনাশায় পাপিনো, 

জনান, দণ্ডযেত্বথৈব নৃণাং মনুষ্যাণাং সম্বন্ধভেদতো! ,দাযান, বিভবান, 

বিভজেৎ বিভক্তান, কুর্ধযাৎ। দাষো দানে ধনে পুংমি বাচ্যলিঙ্গস্ত 
দাতরি*। ৫৭। 

অথোদ্াহজননাভ্যাং দাষবিভাগোঁপযোগিনঃ জম্বন্স্য দ্বৈবিধ্যং ভাষ- 

মাণে! মহাদেবস্তত্র বৈবাহিকসন্বন্কতো জননসন্বন্ধপ্য প্রাবল্যং প্রতিপাঁদ- 

» রতি সম্বন্ধ ইত্যাদিন!। বিবাহাত্রথ! জম্মনঃ উৎপতেঃ' সন্বন্ধো দ্বিবিধো! 

দবিপ্রকারকো ক্যো। বোগ্ধীব্যঃ, তত্র তয়োঃ সন্বন্ধায়োরৌদ্বাহিকসন্থন্ধারপরে! 
»্ীননসন্বন্ধো বলবত্তরো জ্ঞেয়ঃ 1 ৬ ॥ 

পাধহকণে, উর্ধন্িনলন্বস্বতে(ইধোভবট্যৈব সন্বন্ধস্য জযোষ্ত্বমধ-উর্ঘ- 
৫১ 
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অধ-উর্ধক্রমাদত্র পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭॥ 

তত্রাপি সন্নিকর্ষেণ সন্ধন্ধী দায়মর্তি। 

অনেন বিধিনা ধীব! বিভজেয়ুঃ ক্রমাদ্ধনৎ ॥ ৮ ॥ 

সৃতন্ত পুত্রে পৌজ্রে চ কন্যান্থু পিতবি স্থিতে। 

ভাধ্যায়ামপি দাষাহ্ঃ পুত্র গরব ন চাপর2॥ ৯ ॥ 

বহবস্তনয়! যন্ত্র সর্ধ্বে তত্র সমাংশিন: | 

ক্রমতো যোষিস্্যঃ পুরুষসোৰ গ্রধানতরত্বং চাহ দাষেত্বিত্যাদিনা । হে 
শিবে দাষেতু ধনেতৃর্ঘতনাছুর্ঘভবাৎ সন্বন্ধাদধস্তনোইধোভবঃ সঙ্ন্ধো 
জ্যায়ান, শ্রেষ্ঠ; স্মৃতঃ তুশব্দেনাভিবাদনাদাবধন্তনাৎ সম্বস্াদুর্ধতনদোব 
সন্বন্ধস্য জ্যাযন্থমিতি ধ্বনিতম। অত্র দাযহরণেইধ-উর্ধ ক্রমাৎ রী; 

পুমান, পুরুষে! মুখ্যতবঃ প্রধানভবঃ স্থৃতঃ ॥ ৭ ॥ 

নম্বাসন্নানাসন্নঘোন্মধ্যে কতরসা দাধাহ্ত্বং স্যাৎ তত্রাছ তত্রাপীতি। 

তত্রাপি মুখাতবেষু পুংস্বপি সন্নিকর্ষেণ সানিধ্যেন সন্বন্ধী দাযমর্থতি ধনাহে! 
ভবতি অনেন পূর্কবোক্তেন বিধিনা ধীরা মনীবিণে! ধনং ক্রমাদ্থিভ- 

জেমুর্বপ্টযেয়ুঃ ॥ ৮ ॥ 

মন্থু প্রাপ্তপঞ্তৃস্য পুংসে! বিদামানানাং পত্ীকন্যানাং তাততনয়- 

পৌস্র্রাণাঞ্চ মধ্যে কতমসা তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ মৃতস্যেতণদিনা । 

মৃতস্য মানবসা পুন্দ্রে পৌন্রে পিতরি চ স্থিতে কন্যাস্বাত্মজান্থ চ স্থিতা্ু 

ভার্ধ্ায়াং পত্ত্যামপি স্থিতাযাঁং সন্নিকৃষ্টত্বাৎ পুংক্বেন মুখ্যতরত্বাদধোভব- 

ত্বেন জ্যাধস্বাচ্চ পুক্র এব দাষার্থ স্যান্ন চাপবস্তত্তিননঃ পৌত্রাদিরর্াষাহঃ 
পৌন্রদ্য পুভ্্রতো বিপ্রকৃত্বাৎ ভা্্যাবাঃ কন্যানাং চ স্ত্ীত্বেনাপ্রধান- 
্বাৎ পিতুম্োর্ধীতবতবেনাজ্যাযনতাদদাত়ারহত্বং নেত্যর্থঃ॥৯॥ 

নুনু বহুপুভ্রদ্য প্রমীতস্য পৃর্থীপতেঃ স্থাবস্রং স্থাবরেত দ্র ব্যযু, 
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জোষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তত, বংশানুসারতঃ ॥ ১৯ ॥ 

খণং যত পৈতৃকুৎ তচ্চ শোধযেৎ পৈড়ৃকৈর্ধ নৈঃ। 

তশ্মিন্ স্থিতে বিভাগার্তং ন ভবেৎ পৈতৃকং বন্ধু ॥ ১১॥ 

বিভজ্য যদি গৃহ্রীধুর্ব্বিভবং পৈতৃকং নরাঃ। 

ভেভ্যন্তদ্বসাত্য পিতৃণাৎ দাপযেমূপঃ ॥ ১২॥ 

থা শ্বকৃতপাপেন নিরযৎ যান্তি মানবাঁঃ। 

সর্কেধামাত্বজানাং সমাংশহারিত্বং হ্ানাধিকাংশহাবিত্বং বেত্যত আহ 
বহব ইত্যাদিনা। বাঞ্তো ঘত্র স্থাঝুবে জঙ্গমে বাপি দ্রেব্যে বহবঃ তনয়াঃ 

পুত্রা ভাগারথীস্তত্র সর্ষের সমাংশিনস্তল্যভাগিনঃ সথার্ন তু হুন্যাধিকাংশিন 
ইত্তার্থঃ। নন মহীপতের্জেেষ্ঠ এবাত্বজে প্রাযসো রাজাধিকাবিত্বং 

আষতে দৃশ্যতে চ ততৎ্কথমুচ্যতে সর্ষে তত্র সমাংশিন ইত্যত আহ 
জ্যেষ্ঠে রাপ্রঃ পুত্রে যদ্রাজ্যাধিকাবিত্বং'তত্ত, বংশীহুসাবতো জ্েযম্। বংশাঁ 
যদি জোষ্ঠ এব বুঁজপুন্্রা বাজাং লভমানে। ভযেতদা তন্মিন্নব বাজ্যা- 

ধিকাবিত্বম | অনোষাং গ্রাসাচ্ছাদনভাজনত্বম, অনাথা তু পূথ্যা্দিকং 

সকলং দ্রবিণং বিভজা সর্বে গৃহীযুবিতি তাবঃ | ১০ , 

পৈতৃকমৃণং দক্বাইবশিক্টং পিতৃত্রবাং ভ্রাভৃতিবিরতকরবামিত্যাহ 
খণমিতাএদিন! | ?পভকং পিতৃসন্বন্ধি যদৃণং তত পৈভৃকঃ পিতৃসন্বন্ধি- 
ভিদ্ধনৈঃ শোধযেৎ ভন্মিণে হ্বিতে সতি পৈতৃকং বস্থ ধনং বিভাগাঙ্থং 

বণ্টনযোগ্যং ন ভবেৎ ॥ ১১॥ 
পৈতৃকমৃণমশোধরীন্ বিজাগৃহীততাতত্র বোর্দর্ট্ভারনরাধিপত্তদৃণং 

দাপযেদিত্যাই বিভজাত্াদিনা। পৈভৃকং বিভৰ* ধমং বিভজ্য নরা ঘি 

শুতীযুস্তদা। তেভ্যো নবেভান্তৎ পৈভৃকং ধনমাদ্বতা গৃহীত্ব। নৃপে। বাজ! 
পিতৃ তান্ুসনবন্ধা ৭৯ তোর্্বাপযেৎ ॥ ১২1 



*৩৯৮ মহানির্ব্বাণততত্ত্রথ। 

ধণেনাপি তথ! বদ্ধঃ স্বয়মেব নচাপরঃ ॥ ১৩ ॥ 

মাধারণং ধন যচ্চ স্থাবরৎ স্থাববেতরং | 
অংশিনঃ প্রাপ্তুমহত্তি স্বং হশৎ বিভাগতঃ ॥ ১৪ ॥ 

ংশিনাং মম্মতাবেহ* বিভাগঃ পরিসিদ্ধাতি। 

তেষামমন্মতৌ রাজা! সমদৃষট্যাংশমাচবেঞ* ॥ ১৫ ॥ 

স্থাবরস্য চরস্্যাপি বিভাগানহবস্তনঃ 

খণানয়নে খণগ্রহীতুরেব সদৃষ্টাত্তং তদ্দোষভাগিত্বমাহ যথেত্যা- 
দিনা । যথা ম্বকৃতপাপেন মানব! নর নিরযং নরকং যাস্তি তথা খণে- 

নাপি স্বয়মেব বন্ধো ভবতি ন চাপরস্তদন্যঃ কশ্চন বন্ধে! তবে ॥ ১৩ ॥ 

সামান্যে স্থাবরে জঙ্গমে চ দ্রব্যে সর্বেষামেৰ দাযাদানাং তুল্যাংশ- 
গ্রীহকত্বমিত্যাহ সাধারণমিত্যাদিনা | স্থাবরং স্থীবরেতরং জঙ্গমং চ যত 

সাধারণং সামান্যং তত্র বিভাগতঃ সর্ধেইংশিনঃ স্বং শ্বমংশং প্রাপ্ত [ং লক্ষ 

মর্থস্তি যোগ্য ভবস্তি ॥ ১৪ ॥ 

* জর্কেষামংশিকাঁনাং মিথঃ সন্মতৌ সত্যামেব বিভাগস্য সংসিদ্ধি: 

স্যাদিত্যাহ অংশিনামিত্যাদার্ঘেন। অংশিনাং ভাগগ্রাহকাণাং সম্মতাবেব 

সত্যাং বিভাগঃ পরিসিদ্ধাতি নিষ্পদ্যতে ন ত্বনযথ|। নম্থ পৈভৃকদ্রব্যবিভাগে 

সর্বেষাং দাঁষাদানাং সম্মতেরভাবে কথং বিভাগে ভবেতত্রাহ তেষাঁ- 

মিতাদিনা। তেষামংশিনামসন্মতৌ। সত্যাং বাজ সমদৃ্ট! তুলাদৃনট্যা 
অংশং ভাগমাচরেশ, কুর্যযাৎ ॥ ১৫॥ 

নহু বিতাগাচ্যাগান্য স্থাবরাদের্বস্তনঃ কথং বিভাগঃ ল্যাদত আহ, 

*অংশিনঃ সমভাগেনেতি কচিৎ পাঠঃ । 
*সমদৃ্ডিং সমাচরেৎ ইতি বা পাঠঃ 



দবাদশোল্লাসঃ | ৩৯৯ 

মূল্যৎ বা! তদুপসত্বমংশিনাহ বিভজেন্নপঃ ॥ ১৬ ॥ 

বিভক্তেহপি ধূনে যন্ত স্বীযাংশৎ প্রতিপাদয়েৎ । 

পুনর্বর্বিভজ্যতদ্দ ব্মমপ্রাপ্তাংশায় দাপষেৎ ॥ ১৭ ॥ 

কৃতে বিভাগে দ্রব্যাণামৎশিনাৎ সম্মতৌ শিবে !। 

পুনক্রিবাদূষংস্তত্র শান্তো ভবতি ভূভূতঃ ॥ ১৮ ॥ 

স্থিভে প্রেতসা পৌজ্রে চ ভার্ধ্যাযাঞ্চ পিতর্যযপি । 

স্বাবরস্যেত্যার্দিন! | স্বাববসা চবস্য জঙ্গমসাপি বিভীগানর্বস্তনো বিভা- 

জনাযোগাস্য পদার্থস্য মূলামথব! তছুপন্বত্বং তদতিরিক্তং তত এবোঁপ- 

জাতং দ্রব্যং নৃপো। রীজ! শংশিনাং দাযাদানাং বিতজেত তেভ্যো দাপযিতুং 

বিভক্তং কুর্ধযাৎ ৷ অংশিনামিতি সম্প্রদানস্য শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাঁৎ ষষ্ঠী 
শেষে ইতি ষষ্ঠী ॥ ১৬॥ 

অখাংশিভির্বিতজ্যগৃহীতেঘপি দ্রব্যেষু স্বকীযং ভাগং সাক্ষিভিনূ্প- 
্যাগ্রে জ্ঞাপয়তে "মানবায়' বাজা পুনস্তানি ভ্রব্যাণি বিভজ্য তৈর্দাপষে- 

দিত্যাহ বিভক্কেইপীত্যাদ্দিনা। বিভক্তেহপি বণ্টিতেপি ধনে যন্ত্র 
মনুষাঃ স্বীযাংশমাত্্ীযং ভাগং প্রতিপাদযেন্ন পদ্যাগ্রে সাক্ষিভির্বে্বাধয়েৎ 

তন্মৈ অপ্রাপ্তাংশাক্স মনুষ্যায পুনস্তৎ দ্রব্যং বিভ্য নৃপো। দাঁয়াটদ- 
ফ্বাপয়েৎ | ১৭] 

সর্ক্ষোং দায়ানাং সম্মতৌ সত্যাং দ্রব্বিভাগে জাতে পুনস্তত্র বিবাদং 

কুর্ধন্থরো মহীপালেন শাসনীয়ো তবেদিত্যাহ কৃত ইত্যাদিনা। হে 
শিবে। অংশিনাং ম্মতৌ সত্যাং দ্রব্যাণাং বিভাগে কাঁতে সতি পুনস্তাত্র 

ভ্রব্যবিভাঁগৈ বিবাঁদয়ন. বিবাদং কুর্ধন্নরো ভৃভূতো রাজ্ঞঃ শাস্যঃ 
শাসনীয়ো -ভবতি ॥ ১৮ ॥ 

* নম প্রমীতন্য * মানবস্য বিদামানানাং তাতিভার্ধ্যাপৌন্রাণাং মধ্যে 



85০ মহানির্ববাগতন্ত্রষ 

পৌত্র এব ধনার্হঃ স্তাদধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ ॥ ১৯1 

অপুত্রম্য স্থিতে তাতে সোদবে চ পিতামহে। 

জন্মতঃ সঙ্গিকর্ষেণ পিতৈবাস্য ধনং হরেৎ ॥ ২০ ॥ 

বিদ্যমানাস্থ কন্যান্থ সমিকষ্টান্বপি প্রিষে। | 

সৃতস্য পৌজ্রো ধনভাক্ যতো মুখ্যতরঃ পুমান্॥ ২১॥ 

ধনৎ স্বতেন পুক্রেণ পৌন্রৎ যাতি পিতামহাৎ'। 

অতোহত্র গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বযং পিতা ॥ ২২॥ 

কস্য তদ্ধনগাগিত্বমত আহ স্থিতে ইত্যাদিন|। গ্রেতস্য মৃতস্য মন্তুষাস্য 
পৌন্র্রে পিতরি চাঁপি স্থিতে ভার্ধ্যাযাঁং চ স্থিতাযামধস্তাজ্জস্ব যেষাং তেষাং 
গৌববাদ্গুরুত্বান্ধেতোঃ পৌন্র এব ধনার্ো! ধনযোগাঃ স্যাৎ | ১৯ ॥ 

নন্বপুক্তন্য মৃতস্য পুংসো৷ বর্তমানানাং জনকপিতামহসমানোদর্য্যাণাং 
মধ্যে কতমন্য তদ্বিত্বহাবিত্বমত আহ অপুক্রস্যেত্যাদিনা । অপুভ্রস্য 

মৃত্য জনস্য তাতে পিতরি সোদবে ভ্রাতরি পিভামহে চ স্থিতে সতি 
জম্মনঃ সন্নিকর্ষেণ সান্নিধ্যেন হেতুনাহস্যাহপুভ্্স্য ধনং পিতৈব হবেৎ 

গৃহীয়াৎ | ২০ ॥ 

ব্ধ্যাতুরপুভ্রস্যাসন্নতবাস্বপি কন্যান্থ স্থিতাস্থ পুংসঃ প্রধানতবস্বাৎ 
পৌন্্রস্যেব ধনভাগিত্বমিত্যাহ বিদ্যমানাস্থিত্যাদিনা ৷ হেপ্রায। মুতস্য 
পুরুষস্য সন্িক্টীস্থাসন্ান্বপি কন্যাস্থ বিদ্যমানান্থ যতঃ পুমান্ পুরুষে! 
মুখ্যতরঃ প্রধানতরো ভবেদতঃ পৌন্র এব ধনভাগ্ ভবেৎ ॥ ২১॥ 

অধুনা পিতুরেব লহেতুকং পুস্তররূপত্বং ব্যাহবন, পুস্তরহীনস্য মৃতস্য 

পুংসঃ পৌভ্রস্যেব ধনাধিকারিত্বমন্নবদদতি ধনমিত্যাদিনা। যতো ধনং 

পিতামহাৎ সকাশাম্মতেন পুজ্রেণ পৌন্্রং যাতি গচ্ছতি অতোহত্র 
সংসারে লোকৈর্জনৈ: পিতা! শ্বয়ং পুভ্ররূপ ইতি গীয়তে শব্দ্যতে ॥ ২২ 



ফাদশোল্লালঃ ৷ ৃ ৪০১, 

ওদ্বাহিকেইপি সম্বন্ধে ত্রাহ্গী ভাধ্যা বরীয়মী । 

অপুক্রস্য হবেদৃকৃখং* পত়্যুর্দেহার্দহারিণী ॥ ২৩ ॥ 
তপুভ্রবিহীন! ভূ সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধন । 

নৈব ছুঁতুৎ ন বিক্রেতুৎ সমর্থ স্ববনং বিনা ॥ ২৪ ॥ 

পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্ব্বাপি দতৎ যদ্ধন্্সম্মতৎ | 

্বক্ৃত্যোপার্জ্িতং যচ্চ স্ত্রীধনৎ তত প্রকীর্তভিতহ ॥ ২৫॥ 

ইদানীং ব্রীক্মীশৈব্যোর্ভা্যায়োর্মধ্যে ব্রাহ্ষ্যেবাতিশ্রেষ্ঠা পুভ্ররহিতস্য 
মৃতস্য পত়ুর্ধিত্তস্য গ্রাহিকা চেত্যাঁহ খদ্বাহিকেৎপীত্যাদিনা ৷ ওুদ্বাহি- 
কেহুপি বিবাহনিমিত্তকেইপি ন্বন্ধে ব্রান্মী বেদোক্তবিধিনা পরিণীত! 

ভার্য্যা শৈব্যতার্য্যাযা বরীযস্যতিবরা ভবে পতুাঃ স্বামিনো যতে। 
দেহার্ধহাবিণী স্যাদতে। ব্রান্ষ্যেব ভাধ্যাৎপুভ্রস্য পুন্রহীনস্য মৃতস্য পত্যু- 
খ'ক্থমৃক্থং ধনং বন্ষিত্যমব্ ॥ ২৩1 

অথ স্থামিপুভ্রাত্যাং রহিত! স্ত্রী লন্ধত্ভৃবিতবা সতী তদ্দানবিক্রয 
কর্ত,ং ন শরোতীত্যাহ পতিপুত্রত্যাদিনা। পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী স্বামিনো 
ধনং সংপ্রাপা লন্ধঝ নৈব তদ্দীতুং ন চবিক্রেতুং অমর্থা শক্তা ভবেৎ। 
পবস্ত স্বধনং বিনা, স্বকীযং তুধনং দাতুং বিক্রেতুং শকোতীত্যর্থঃ | ২৪ ॥ 

নন্থুকিং নাম ভ্ত্রীনমত আহ পিভৃভিরিত্যাদিনা। বহুবচনপ্য 

বন্ৃপলক্ষকত্বাৎ, পিতৃতির্্রনকাদিতিঃ শ্বশুরৈঃ পতিপিত্রাদিতি্ব্বা ধর্ম" 

সন্মতং যদ্ধনং দত্তং যচ্চ শ্বককৃতা! স্বীয়য়া শিল্পাদিক্রিয়য়োপার্জঞিতং 

তৎ স্ত্রীধনং প্রকীর্তিতং কথিতম. ॥ ২৫ ॥ 

হযেযুর স্বমিতি বা পাঠঃ। 



৪০ মহানির্রাণতদ্তরম্ ) 

তস্যাং স্বতাষাং ধকৃথং তৎ পুনঃ দ্বামিপদং ব্রজেৎ? 

তদাসন্নতরো বিকৃথমধ-উর্ধাক্রমাদ্ধরেৎ ॥ ২৬ ॥ 

সুতে পতোা স্বধর্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা। 

তদভাবে পিতৃবন্ধোস্তিষঠন্তী দায়মর্থতি ॥ ২৭ ॥ 

শস্কিতব্যভিচাবাপি ন পত্যুর্দীফভাগিনী | 

লভতে জীবনং মাত্র ভর্ত,বির্বভবহাবিণঃ ॥ ২৮। 

বহ্বযশ্চেদ্বনিতাস্তদ্য স্বর্যাতুর্ধন্নীতৎপবাঃ। 

নন্ু সংপ্রাপ্তশ্বামিবিস্তাযা! যৌধিতো মৃতৌ সত্যাঃ কস্য তদ্ধিত্বহারিতে- 

ত্যত আহ তস্যামিত্যাদ্দিনা ৷ তস্যাং সংপ্রাপ্তন্বামিধনায়াং জিয়াং মৃতাযাং 

জত্যাং তদৃকৃথং ধনং পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেদ্াচ্ছেৎ ন্বমমিপদগতং চ 

তদ্ৃকৃথমধ উর্দাক্রমাতৃদাসন্নতরঃ স্বামিনোহতিসপ্রিকষ্টো জনে! হরেৎ 

এতত্ত, সামান্যত উক্ত বিশেষতন্তগ্রে বক্ষ্যতে ॥ ২৬॥ 

ভর্ত্মবণে দতি তর্তাদিবান্ধববশে স্বধর্স্েণ তিষ্ঠন্ত্যেব,স্্রী-স্বামিনে। 
দাঘমহতীত্যাহ মৃতে ইতাদিনা ৷ পতো স্বামিনি মৃতে সতি পতিবদ্ধুবশে 
স্বধর্শেণ স্থিতা তদতাবে পতিবন্ধতাবে পিতৃবন্ধেদর্ববশে তিত্ঠত্তী স্ত্রী দায়ং 

পত্যুদ্ধীনমর্থতি ॥ ২৭ ॥ 
শঙ্কিতব্যভিচার! নারী তু গ্রাাচ্ছাদনমাত্রভাগিনী ন তু স্বামিধন- 

ভাগিনীত্যাহ শঙ্কিতেত্যাদিন৷ | শঙ্কিতব্যভিচাবাপি স্ত্রী পত্য্দায়তাঁগিনী 

ন ভবতি কিন্ত' ভর্ভ,বির্িতবহাবিণঃ পুরুষাজ্জীবনং মাত্রং জীবনমেৰ 

লভতে প্রাপ্পোতি ৮ অপীতি ব্দতা জদাশিবেন প্রকটিতব্যভিচারায়! 
নার্ধা। নিতরামেব ভর্ভৃদা়তাজনত্বং নেতি ক্ছচিতম,। জীবাতে যেনামা- 

দিনা তঙ্জীবনম, করণাধিকরণয়োস্চেতি করণে জ্যুট,। মাত্রং কাথন্ে- 

ইবধারণে ইত্যমবঃ॥ ২৮ ॥ 
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ভজেরন্ স্বামিনো। বিভৎ সমাংশেন শুচিস্মিতে !॥ ২৯ ॥ 

পত্যুর্ধনহরায়াশ্চ স্বতৌ ভর্তৃস্থতাস্থিতৌ৷ । 

পুনঃ স্বামিপদৎ গত্বা ধনং ছুহিতরং ব্রজেৎ ॥ ৩০ ॥ 

এবং শন্থিত্বায়াৎ কন্ঠায়াম্বকৃখৎ পুক্রবধূগতহ 4 

তন্মতৌ স্বামিনং প্রাপ্য,স্বশুরাভৎস্ৃতামিয়াৎ ॥ ৩১॥ 

তথা পিতামহে সত্ত্ব বিভৎ মাতৃগতং শিবে।। 

প্রেতস্য ধর্ম্মপরাযণা বহ্ব্যোভার্য্যাশ্চেৎ সর্বাঃ স্বামিনে! দ্রব্যং 

বিভজ্য থীযুবিত্যাহ, বহ্ব্য উত্যাদেনা। হে শুচিন্মিতে ! শুভ্রেষদ্ধাসে 
পবিত্রেষদ্ধাসে বা! তস্য স্বব্ধ্যাতুঃ ্ বর্গগামিনঃ পুংসো ধর্ম্মতৎপবাঃ পুণ্য- 
পরায়ণাশ্চেদ্যদি বহ্ধ্য! বনিতাঃ স্্রিষঃ স্থ্যস্তদা সর্ববাস্তাঃ স্বামিনে বিস্তং 

সমাংশেন তুল্যভাগেন ভজেবন, সেবেবন, ॥ ২৯ ॥ 

বনিতাযা মবণে সতি তথ্বিত্ং পুনস্তৎম্বামিনং 

প্রাপ্য ততম্চ ডুত্তনযাং গচ্ছেদিত্যাহ পত্যুবিত্যাদিনা । পত্যর্ানহরাঁযাঃ 
স্বামিনোবিত্তহাবিণ্যাঃ স্রিষা মৃতৌ তর্ভূঙ স্থতাষাঃ স্থিতৌ চ সত্যাং 
ধনং পুনন্তৎস্বামিপদং গত্া! ছুহিতরং তিহতাং ব্রজেদ্দাচ্ছেৎ তর্তৃ- 

স্থতেতি ব্যাহরম্মছাদেবঃ ক্রীতাদিস্থতাং তদ্ধনং ন গচ্ছেদিতি ল্যচযা- 

চক্রে 0 ৩৯ ॥ 

গৃহীতপতিত্রব্যায়! নার্ধ্যা মৃতৌ সত্যাং তত দ্রব্যং ভর্ভুগতং ততঃ 
স্বশুরগতং চ *সৎ শ্বশুরকন্যাং যায়াদ্বিত্যাহ এবমিত্যাদ্দিনা। এবমনেন 

প্রকারেণ কন্যাধাং স্থিতায়াং সত্যাং পুজ্্বধূগতমৃক্থং ধনং তন্মৃতে 
পুভবদূমরণে সতি স্বামিনং তত্তর্তারং প্রাপ্য ততশ্চ* শ্বশুবং (প্রাপ্য শ্বশু- 

১, রাচ্চ তহনুতাং শ্বশ্তরতনয়ামিযাদ্ধাচ্ছেৎ। তন্মতে ইতাত্র নপ্ুুংসকে 

ভারে ক্ত তি স্থত্রেণ ভাবে ক্ত শ্রতাযঃ। এতচ্চ ভর্ভৃুহিত্রাদি ্রাত্রীয- 
প্র্জীভাবে' বোদ্কব্যম. ॥ ৩১। 

৫২ 



ঠা মানির্ব্বাণতন্ত্রম্। 

তস্যাং স্বৃতাষাঁৎ পুভ্রেণ ভর্ত1 শ্বশুরগন্তবেৎ ॥ ৩২ ॥ 

স্বতস্যোর্ধগ্ণতৎ বিভ্রং যথা! প্রাপ্পোতি তৎপিতা। 

জনন্যপি তথাপ্লোতি পতিহীন! ভবেদ্যদি ॥ ৩৩ ॥ 

অতঃ সত্যাং জনন্যাৎ তু বিমাত। ন ধনহ হবে 

সৃতে জনন্যাস্তৎ প্রাপ্য পিত্রা। গচ্ছেদ্বিমাতিবং ॥ ৩৪ ॥ 

অধস্তনানাৎ বিরহাদ্যথা রিকৃথং ন যাত্যধঃ ! 

যেনৈবাধস্তনহ প্রীপ্তৎ তেনৈবোদ্ধাৎ তা ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥ 

ননু প্রাপ্তপুভ্রবিত্বাযা মাতুর্্ববণে সতি কস্য' তদ্বিও ভাগিতেত্যত আহ 
তথেত্যাদিন। ॥ হে শিবে ! তথ! তেনৈব প্রকারেণ পিতামহে সত্বে বর্ত- 
মানে! মাভৃগতং জননী প্রাপ্তং বিত্তং ধনং তস্যাং মাতরি মৃতাঁযাঁৎ সত্যাৎ 
পুত্রেগাত্বজেন তর্তৃ। পত্যা চ শ্বশুবগং ভবেৎ শ্বশুবং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। 

সন্েব সত্বমিতি স্বার্থিকস্বঃ ইদং পুত্রস্য সোদরাণাং তৎপুন্ত্রাণাঞ্চাসত্বে 
বোধ্যম, ॥ ৩২ । 

পুক্রার্দিপিতৃপর্য্যস্তরহিতস্য '্রীপ্তপঞ্চত্বন্য পুংসো জনকস্য জনন্যা 

অপি তঙ্ধিত্তহত্রাত্বং তন্মমতৌ চ তস্য বিমাতুরপীপ্ত্যাহ মৃতস্যেত্যাদি- 
দ্বয়েন। মৃতগ্য জনস্যোর্ধগতমূর্ধাং প্রাপ্তং বিত্ত তৎপিতা মৃতস্য জনকো 

ধথাপ্পোতি লততে তখৈব যদি পতিহীন1 স্বামিরহিতা তবেশ তদা! 

তজ্জনন্যপ্যাপ্মোতি ॥ ৩৩ ॥ 

অত ইতি। অত! জনন্যান্্ সত্যাৎ বিমাতা তস্য ধনং ন হরেৎ 

কিন্তু মাঁতৈব হরেৎ জনন্যা মৃতে মরণে তু তদ্ধনৎ পু্ং প্রাঁসা পিত্র! 
বিমাতরং গচ্ছেৎ ॥ ৩৪ ॥ 

অধোভবানামৃক্থগ্রাহকাণামতাবাদধস্তাদগচ্ছতো! বিত্বস্যোর্ধগামিতে- 

নাপত্যহীনায়া লববত্রাত্বিত্বীয়াঃ পতিবত্ধ্যাঃ হ্বস্থ্ৃতৌ সত্যাং তদ্দতপ্য 



' দ্বাদশোল্লাসঃ | ৪৭৫ 

অতঃ স্থিতৌ পিত্ব্যস্য ধনৎ স্বস্থগতঞ্চ চ সৎ । 

পত্যো স্থিতেহনপত্যায়। ম্বৃতৌ পিতৃব্যযা শ্রয়েৎ ॥৩৬॥ 

উদ্ধাদ্বিতমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে। 

অতঃ্নত্াৎ সোদরাষাং বৈমাত্রেষো ধনৎ হরেত ॥৩৭॥ 

স্থিতায়াং সোদরাযাঞ্ বিমাতুঃ পুভ্রসন্ততৌ। 

বৈমাত্রেয়গতং বিভুৎ বৈমাত্রেযান্বযো ভজেৎ ॥ ৩৮ ॥ 

মৃতপ্য সোঁদবো৷ ভ্রাতা বৈমাত্রেষস্তথ৷ শিবে 11 

বত্তনা পিতৃব্যাশ্রযত্বং স্যাদিত্যাহ অধস্তনানামিত্যাদিদ্বয়েন। অধ- 

গ্রনানামধোভবং জন্ং ধনং প্রান্তং তেনৈৰ জনেনোর্ধীং ব্রজেদাচ্ছেখ ৪৩৫॥ 

অত ইত্যাদ্দি। অতোহধস্তনানাং বিবহাদৃকৃথস্যোর্ধাগামিত্বাদেৰ পিতৃ- 

্যস্থিতাবনপত্যাযাঃ পুত্রেণপুত্রা। চ বহিতাধাঃ স্বস্ম্ৃতৌ চ সত্যাং পতেট 

ভগিনীতর্তরি স্থিৎতহপি স্বশ্থগতং চ সৎ ধনং পিভৃব্যমাঅযেত্বস্যা ভ্রাত্রা- 

পত্বাদিন! চ পিতৃত্রাতরং তৃজে্ অনপত্যাষা ইতি বিশেষণেনাপত্য- 

বত্যান্ত মৃতৌ তদ্গাতস্য ধনসা তদপতাগামিতৈবেত্যন্ুস্থচৎ ॥ ৩৬ ॥ 

উর্ধাদধঃপ্রীপ্তস্য ধনস্য পুকষাবলম্বিত্বাৎ সোদরায়াং বিদ্যমানায়ামপি 

বৈমাত্রেয়গ/মিতব স্যাদিত্যাহ উর্ধাদিত্যাদিন]। যতো! বিত্তং ধনমৃর্ধা 
দধঃ প্রাপ্য পুমাংসং পুকুষমবলম্বতে আশ্রত্যতঃ সোদরাধাং ভগিন্যাং 

সত্যামপি বৈমধত্রেয়ো! বিমাভৃজে। ধনং হরে ॥ ৩৭। 

নম্থ সোদরায়াং, বৈমাত্রেষসত্ততৌ চ বিদ্যমানাযাই বৈমাত্রেয়মরণে 
সতি তথ্লাতং বিত্তং কা প্রাগমযাত্তত্রাহ স্থিতাযামিত্যাদিনা। সোদরায়াং 
তগিন্যাং বিমাতুঃ পুপ্রস্ততৌ চ স্থিতায়াং সত্যাৎ বৈমাত্রেয্গতৎ বিত্ত 
তন্্স্মণে ৃতি,বৈমাতত্রেযান্থতো! বিমাভৃজসন্ততি ভজেৎ সেবেৎ ॥ ৩৮ ॥ 

*গুপ্রাদিমাতৃপধ্যস্তরহিতস্য প্রমীতসা পুংসঃ মোদরবৈমাত্রেয়যোক- 
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ধনৎ পিতৃগতত্বেন কিভজেতাঁং লমাংশিনো ॥ ৩৯ ॥ 

কন্ঠায়াং জীবিতায়াঞ্চ তদপতাং ন দায়তাক্। 

যত্র ষদ্বাধিতৎ বিতং তন্মতাবপরং ভ্রজেৎ ॥ ৪০ ॥ 

বিতজেযুহ্র হিতরঃ পুক্রাভাবে পিভুরববন্থ । 
উদ্বাহযস্ত্যোইনূঢাস্ত পিতুঃ সাধারণৈর্ধ নৈঃ ॥ ৭১ ॥ 

অসন্তত্যা স্থৃতায়াশ্চ স্ত্রীঘনং স্বামিনং ভজেৎ । 

অন্য, দ্রেবিণং যন্মাদাপ্তৎ তও পদমাশ্রযেও ॥ ৪২ ॥ 

ভয়োরপি তদ্ধনে সমভাগিত্বমিত্যাহ মৃতস্যেত্যাদিনা। হে শিবে। মৃতসা 

জনস্যসোঁদরো! ভ্রাতা তথা বৈমাত্রেষশ্চোভৌ। তদ্ধনস্য পিভৃগতত্থেন 

হেতুনা তত্র মমাংশিনৌ স্তৌ তদ্ধনং বিতজেতাং বিতজ্য গৃষ্ঠীযাতা- 
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 

জীবস্ত্যাং কন্যাষাং তদপত্যন্য দাঁষতাগিত্বং নেত্যাহু কন্যাধামিত্যা- 

দিনা। কন্যায়াং জীবিতাযাং সত্যাং তদপত্যং দাঁধভাগ্তবেৎ, কিন্ত 
কন্যেব দ্বায়তাগিনী স্যাদিত্যর্থঠ। যত্র জনে যন্ধিত্ং ধনং যদ্ধাধিতং ভবে 

তন্মতৌ তস্য বাধকজনস্য মরণে সতি তথ্বিত্তং তমপরং জনং ব্রজে ॥৭০। 

অপরিণীতাং ভগিনীং সামান্যেস্তাতদ্রব্যৈকদ্বাহ্যস্ত্যো ছুহিতরে! মৃত- 
স্যাৎপুক্্রদা পিতুর্রবিণং সর্বা বিভজ্য গৃস্থীধুরিত্যাহ বিভজেযুবিত্যা- 
দিনা । পিতুঃ পুত্রাভাবে সতি পিতুঃ সাধারণৈঃ সামান্যেষ্ধীনৈবন্ুটাম- 
পরিণীতাং পিতুঃ পুতরীমৃদ্বাহয়স্তে। হুছিতরঃ পুত্রাঃ পিতুর্বসদ্রব্যং বিভ- 
জেষুঃ | তূশব্দেন বিবাহামানাপি পিতৃত্রব্যং বিভজেও ॥ ৪১॥ 

অনপত্যায়াঃ প্রমীতার়৷ নার্যযাঃ স্ত্রীধনস্য তৎস্বামিগামিতধমপরস্য তু. 

তন্লন্বয দ্রবাস্য যতঃ প্রাপ্তিরাসী ত্বৎপদাশ্রযত্বমিত্যাহ অসন্ত্যা ইঙ্যা- 
দিনা। অসন্তত্যাঃ সম্ততিবহিতাষা নার্ধ্যাঃ স্্রীধনং স্বামিনং তত্তর্ভীরং 



1 বাগশোল্াস: | ৪৭ 

প্রেতলন্ধধনৈর্নারী বিদধ্যাদাত্রপোষণং। 
পুণ্যস্ত তর্ুপন্বত্বৈর্ন শক্ত! দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩ ॥ 

পিতামহন্স, ষাযাঞ্চ সত্যাঁ তাতবিমাতরি ! 

পিভামহগতং রিকৃথৎ তত পুজরেণ সবযাৎ ব্রজে€ ॥ 8৪ ॥ 

পিত্মহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি | 

অধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ ভ্রাতৈব ধনভাগ্ ভবেৎ ॥ 8৫ ॥ 

পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষেহত্র তুলো ভ্রাতৃপিতামহোৌ । 

ভজে সেবেখ, অন্ত তথদিরস্ত দ্রবিণং দ্ব্যং যন্মাজ্জনাদাপ্তং 

লন্ধং ততৎপদমাশ্রযেদ্চজেৎ ॥ ৪২ ॥ 

প্রেতপ্রাপ্তানি বিভ্তানি দাতুং বিক্রেতু* চাশকন্থবত্তী নাবী মবণপর্য্যস্তং 
ভুগ্্রীত তছপস্থতৈস্ত ধন্ধ্মপি কৃবীনতত্যাহ প্রেতেত্যাদিন৷ ৷ প্রেতলন্ধ- 
ধনৈরূ্তা তৃপ্তাপ্তৈর্রিতৈর্নাবী যোবিদা ত্বপোষণমাত্মনো। ভরণং বিদধ্যাৎ 

কুরধ্যাৎ পুণ্যং ধর্ম্মং তু তদুপস্বতৈস্তদরতিবিটক্রিস্তত এবোপজাতৈর্ধ নৈর্ব্িদ- 
ধ্যাৎ, তেষাং দানে বিক্রষে চ শক্তা সমর্থ ন তবে ॥ ৪৩ ॥ 

নন পুত্রাদিপিতৃব্যঁপর্য্যস্তবহিতস্য মৃতস্য পুংসো দ্রবিণস্য তৎপিভূব্য- 

পত্ীগ]ুমিত্বং তাতবিমাতৃগামিত্বং বেত্যাশঙ্কাযামাহ পিতামহেত্যাদিন্যা । 
পিতামহন্স,ষায়াং পিতামহপুত্রভার্য্যাধাং তাতবিমাতবি চ সত্যাং বিদ্যমা- 

নায়াং পিতামহ্গতং রিকৃথং ধনং তৎপুত্রেণ পিতামহস্যাত্বজেন স্ব,ষাং 

পুত্রপত্বীং ব্রজেৎ॥ ৪৪ ॥ 

নন পুাদিমাতৃপর্্স্তরহিতসয প্রেতস্য পুংসে। বিদামানায়াং পিতা- 

» মহপিতৃবান্রাতৃণাং মধ্যে কতমসা তদ্ধনভাগিত্বং তত্রাহু পিতামহ ইত্যা- 
"দিনা গ্লোকদ্বয়েন।* পিতামহে পিভৃবো তথা ভ্রাতবি চ জীবতি গতি 

অধধো্ভবানাং জনানাং মুখাত্বাৎ,প্রধানন্বাদ্ধেতোভ্রতিব ধনতাগ্ ভবেৎ 



৪০ মহানির্ববাণতক্ত্রম ॥ 

ধনং পিতৃপদং গন্বা প্রযাতুত্রণীতরং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥ 

স্থিতেহপ্যপত্যে ছুহিতুঃ প্রেতস্য পিতরি স্থিতে। 

ছুহিত্রপত্যৎ ধনভাক্ ধন যল্মাদধোমুখহ ॥ ৪৭ ॥ 

স্বঃপ্রযাতুঃ স্থিতে তাতে তথা মাতবি কালিকে।। 

পুংসো মুখ্যতরত্তেন ধনহারী ভবে পিতা ॥ ৪৮ ॥ 

স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডে বর্তমানেহপি মাতুলে। 

প্রেতস্ত ধনহাঁবী স্যাৎ পিতুঃ সম্বন্ধগৌববাহ ॥ ৪৯ | 

মৃতাৎ পত্রাৎ পিতৃগতং ধর্মমমৃতস্ ভ্রাতৈব ভজেদিতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥ 

পিতৃব্যা্দিতি । অত্র লোকে পিভূব্যাৎ সন্নিকর্ষে সামীপ্ে যদ্যপি ভ্রাতৃ- 
পিতামহৌ তুলো সমানৌ ভবতস্তথখাপ্যধোতবাঁনাং মুখাত্বাৎ স্বঃ গ্রধাতু- 
র্জনস্য ধনং পিভৃপদং গত্বা ভ্রাতরং তজেহু॥ ৪৬ ॥ 

নন পুত্রাদিপুত্রীপর্য্যন্তহীনস্য মৃতসা পু-সো বিদ্যমানাযান্তাত ছুছিত্র- 

পত্যয়োর্্মধ্যে কতরস্য তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ্ স্থিত ইত্যার্দিনা। প্রেতসা 

মৃতন্য জনন্য পিতরি স্থিতে দুহিতুরপত্যেপি স্থিতে সতি যন্মাদ্ষন- 

মধোমুখং স্যাদতো! ছুহিত্রপত্যমেব ধনভাগ্ ভবে ॥ ৪৭ 
প্রেতস্য পুংসো জীবতোর্্মাতাপিত্রোর্ন্মধ্যে পুরুষস্য প্রধানত্বাৎ পিতু 

রেব তদ্বিত্বহারিত্বমিত্যাহ স্বঃ প্রযাতুবত্যাদিন1। হে কালিকে। স্বঃ প্রযাতু- 
মৃত্য জনসা তাতে পিতবি স্থিতে সতি তথা মারি স্থিদ্কাযাং সত্যাং 

পুংসো মুখ্যতরত্বেন হেতুনা পিতা ধনহাবী ভাবত ॥ ৪৮ ॥ 

নম মৃতস্য পুংসো *বিদ্যমানযোর্মাতুলপিতৃসপিওযোর্ম্মধো কতরস্য 
তদ্বিত্তভাগিত্বমত আহ স্থিত ইত্যাদদিন। ৷ মাতুলে বর্তমানেইপি পিতুঃ , 
সন্বন্ধস্য গৌরবাদ্ধেতোঃ শ্থিতঃ শ্বপিভৃসাপিণ্তঃ প্রেতন" ধনহারী স্যি 
সপিগ্ড এব সাপিওঃ প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চেতি স্বার্থেইণ্॥ ৪৯ ॥ রর 



দ্বাদশোল্লামঃ। ৪০৯ 

' অধস্তাদগমনীভাবে ধনমৃদ্ধভবৎ গতৎ। 

তত্রাপি পুংসাৎ যুখ্যত্বাদিতং 'পিতৃকুলং শিবে 1। 

অতোহত্র সন্নিকৃষ্টোহপি মাডুলো নাগুয়াদ্ধনহ ॥ ৫০ ॥ 

অজীব্$পিতুকঃ পৌন্রঃ পিতৃব্যৈঃ সহ পার্ববতি 11 

পিতামহস্ত*দ্রবিণাঁ স্বপিতুর্দীষমর্তি ॥৫১॥ 

ভ্রাতৃহীনা তথা পৌঁত্রী পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী। 

পিতামহধনৎ সৌম্যা হরেচ্চেন্মুতমাতৃকা ॥ ৫২ ॥ 
সত্যাং পৌত্যাঃ পিতামস্াং পৌত্র্যাঃপিতৃঘসর্ধ্যপি । 

নন্থ পিতুঃ সপিগাৎ সবিক্ক্টস্য মাতুলস্যেৰ প্রেতধনহ্ৃত্বং 
সন্তবতি ন তু বিপ্রকৃউদ্য পিতুঃ সাঁপগুস্যেতীমামাশঙ্কাং পরিহরন্নাহু অধ- 
স্তাদিত্যাদিধনমিত্যন্তং সার্ধম। হে শিবে। অবস্তাঙ্জীমনাভাবে সতি 
প্রেতস্য ধনমৃর্ধতবং জনং গতং প্রাপ্তং ভবেৎ তত্রাপুয্ধতবেঘপি পুংসাং 
সুখ্যত্বাদ্ধনং পিতৃকুলমিতং প্রাপ্তং স্যাৎ অতো! হেতোরত্র লোকে সন্ি- 

কৃষ্টোহপ্যাসন্রোৎপি মাতুলঃ প্রেতস্য ধনং নাগ্রয়ান্্ লভেৎ ॥ ৫০ ॥ 
ভ্রাতৃত্যোবিভক্ত্্য পুরুষস্য মৃতৌ সত্যাং তৎপুত্রঃ পিভৃব্যেঃ সার্ধাং 

পৈতামুহুকদ্রব্যাৎ পৈতৃকমংশং প্রাপ্র,যাদত্যিহ অজীবদিত্যাদিনা। হে 

পার্ববতি। অজীবৎপিভৃকো। মৃতজনকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ পিতুত্রর্ৃতৃভিঃ সহ 
পিতামহস্য দ্রব্রিণাৎ দ্রব্যাৎ স্বপিতুর্ায়ং প্রাপ্ত মর্থতি ॥ ৫১॥ 

অজীবস্বাভৃকা ভ্রাভৃরহিতা! পৌত্র্যপি পিতামহাৎ দ্রব্য প্রমীতস্য 
পিতুরংশং "প্রাপ্ত, মহতীত্যাহ ভ্রাতৃহীনেত্যাগিন!। .চেদ্যদি মৃতমাতৃকা 
ভ্রাতৃহীনা 'সৌঁদরবৈমান্রেযরহিতা। সৌম্য! ব্যভিচারাখ্যদোষহীনা চ ভবেৎ 

তল তথা তেন প্রুকারেণ পৌত্রী পুত্রুহিতা পিতৃ্যৈঃ সমভাঁগিনী 
লতী পিতামহধনং হুরেৎ গৃহথীয়াৎ | ৫২1 



” ৪১০ মহানির্ধ্বাগতগ্ত্ম। 

বিভ্তে পিতৃগতেঃদ্েবি! পৌঁত্রী তত্রাথিকারিণী ॥৫৩॥ 

অধোগাষিষু বিতেষু পুমান্ জ্যায়ানধস্ততঃ । 

উদ্ধগামিধনে অেষ্ঠঃ পুযানৃর্ধোত্তবো। ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ 

অতঃ স্মষাযা পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং ছুহিতরি প্রিয়ে !। 

প্রেতস্য বিভবং হর্ভুং নৈব শকৌোতি তৎ পিতা ॥ ৫৫॥ 
যদা পিতৃকুলে ন স্যাম্ম তস্য ধনভাজনং । 

পূর্ষ্বোক্তবিধিন! বিকৃথৎ মাতামহকুলৎ ভজেহ 7 €৬ ॥ 

নঙ্গ প্রাপ্তপঞ্চত্বপা পুংসেো বিদ্যমান।নাং জনশীভগিনীপুত্রীণাং 

মধ্যে তদ্বিত্তে কাধিকারিণী স্যাৎ তত্রাহ সত্যামিত্যাদিনা । হে দেবি। 

পৌত্রযাঃ পিতামহ্থাং তথা পৌত্র্যাঃ পিতৃত্সর্ধ্যপি সত্যাং বিদ্যমানাযা- 
মধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ পৌত্রী তত্র পিভৃগতে বিপ্বেহধিকারিণী স্যাৎ॥ ৫৩ ॥ 

নম প্রেতনয ন্ন,ষাযা ছুহিভূতঃ পৌত্র্যাশ্চ তঙ্জনকল্য পুংক্থেন শ্রেষ্ঠ- 
ত্বাধিদামানস্য তস্যৈব তদ্ধনহাবিত্বং মংঘটতে ন তু তওস্ব,ষাদীনামিতীমং 

সন্দেহং দুবীকুর্বন্াহ অধোগামিধিত্যাদিনা তৎপিতেত্যন্তং স্লোকদ্বযম । 

অধোগামিষু বিভ্বেষু ধনেঘধস্তানাইধোভবঃ পুম।ন্ জ্ায়ান শ্রেষ্ঠো 
ভবেক্তৃর্ধো স্ভবঃ উর্ধাগানিধনে তৃর্থোস্তবঃ পুমান্ শ্রেন্ঠো ভবে ॥ ৫৪ ॥ 

অত ইতি । হে প্রিষে। অতোহধোগামিধনে উর্ধোস্তবস্যাহশ্রেষঠত্বা- 

দ্ধেতোঃ প্রেতস্য স্ঘায়াং পুক্রভার্্যায়াং পৌত্র্যাং ছুহিতিরি চ সত্যাং 
বর্তমানাযাং €প্রতস্য বিভরং ধনং হর্তগ্রহীতুং তৎপিতা নৈব শকোতি 

কিন্তু যথাক্রমং তা এব, প্রেতধনং হর্ভুং শকৃহ্বস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ 

নন্ত প্রেতপুরুষস্য পিতুর্কবংশে ধনগ্রাহকাসত্বে তৎগ্রবাস্য কিং কুল- 

গামিত্বৎ স্যাদত্ত আহ যদেত্যাফিল! | যদ] মৃতস্য জনস্য পিভৃকুলে ঘন- 

ভাজনং ধনস্য পাত্রং নন স্যাতদ! পূর্বোক্তবিধিন৷ পূর্ববকথিতবিাীনেন 



॥ ছাদশোশ্লাসঃ। ৪১৯ 

মাতামহগতং* বিত্ত মাতুলৈল্তৎস্থতাদিভিঃ । 

অধ-উর্ধক্রমেণবং পুমাংসং স্তিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ 

্রান্গ্যন্বষে বিদ্যমীনে পিত্রোঃ সাপিগুনে স্থিতে | 

ম্ৃতস্ত শৈধীতনয়ো৷ ন পিতুর্দাযভাগ্ ভবে ॥ ৫৮ ॥" 

শৈবীপুত্বী চ তৎপুক্রা লভেবন্ ধনভাগিনঃ | 

গ্রীনমাচ্ছাদনং ভদ্দ্রে ৷ স্বপ্রযাতুর্যথা ধন ॥ ৫৯ ॥ 

রিকৃথং প্রেতস্য ধন মাতামহুকুলং ভজেৎ সেবেত ॥ ৫৬ ॥ 

মাতামহকুলযাঁতস দ্রধ্যস্যাধ উর্ক্রমোঁণব পুরুষাশ্রযত্বং তদসত্বে 
নার্যাশয়ত্বং চ স্যাদিত্যাহ মাতামহেত্যাদিনা। মাতামহগতং মাতাঁমহং 

প্রাপ্তং বিত্বং ধনং মাতুলৈস্তৎস্থতাদিভিন্াতুলপুক্রাদিভিশ্চাধ-উর্ধক্রমেণ 
এবং পিতৃকুলে ইব পুমাংসং পুরুষং তদভাবে স্ত্িযমাশ্রয়েৎ নেবে ॥ ৫৭ ॥ 

অথ প্রেতপুরুষস্য ব্রাক্মভার্যাযা অন্বয়ে মাতাপিত্রোঃ সপিণে বা] 
স্থিতে শৈবীপুত্রদ্য তথ্বিতবতাগিত্বং নেত্যাহু ব্রা্ষান্যযে ইত্যাদিন!। 
্রান্ধ্য্বযে ব্রান্ধ্য। ভার্ধ্যায! বংশে বিদ্যমানে পিত্রোন্দাতুঃ পিতুশ্চ সাপি- 
গুনে সপিণ্ডে বা স্থিতে সতি শৈবীতনযঃ শৈব্যাভার্য্যায়াঃ পুজো মৃতস্য 

পিতুর্্দাযফভাগ্ ন তবেত, কিন্তু বিদ্যমানয়োস্তযোরেব ক্রমতঃ তদ্দাযভাগি- 

ত্বমিতার্থঃ। 'এতেন ক্রাঙ্গ্যন্বয়স্য মাতাপিত্রোঃ সপিওস্য চাভাবে শৈবী- 
তনযস্যৈৰ মৃতজ্নকদায়ভাগিত্বমিতি ধ্বনিতম॥ ৫৮ ॥ 

নন্ু ত্রান্যন্বয়স্য পিত্রোঃ সপিওস্য বা বর্তমানত্বে শৈবীপুত্রাণাং মৃত- 

পিভৃদায্কাগিত্বাভাবে কথমুদ্ররতরণাদিনির্ববাহস্তত্রাহ ,শৈবীত্যাদিনা । হে 
 ভঙ্গে। স্বঃ প্ররধাতুঃ স্বর্থতস্য পুংসঃ শৈবীপত্বী তৎপুভ্াঃ শৈব্যান্ত নয়াশ্চ 

ঈম্মৃতানহুলমিতি বা পাঠ: । 
৫৩ 



৪১২7 মহছানির্ধ্বাণতত্তরয। 

শৈবোদ্ধাহং প্রকৃর্বস্তীৎ শৈবভর্তৈব পালয়েৎ। 

সৌম্যাঞ্চেন্নাধিকাবোইস্তাঁর পিত্রাদীনাৎ ধনে প্রিয়ে 11৬০ 

অতঃ সৎকুলজাঁৎ কন্যাৎ শৈবৈরুদ্বাহযন্ পিতা । 

ক্রোধাদ্বা লোভে বাপি স ভবেল্লোকগৃন্থিতিঃ ॥ ৬১॥ 
শৈবী তদন্বয়াভাবে সোদকো ব্রহ্মদৌ নৃপঃ।, 

হবেযু ক্রমতো! বিত্ত স্বৃতস্য শিবশাসনাৎ ॥ ৬২ ॥ 

তস্য ধনভাগিনঃ পুরুষাদ্যথা ধনং যথ! বিভবং গ্রাসমাচ্ছাদনং চ লভেরন্ 

প্রাঃ ॥ ৫৯ ॥ | 
নন্থ শৈবমুদ্ধাহং কুর্ধতী মাবী পিত্রা্দিভিঃ পালনীযা ভবেচ্ছৈবেন 

তর্তঁ] বেত্যাশস্কাামাহ শৈবোদাহমিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে। যতোহস্যাঃ 

শৈব্যা স্্িয়াঃ পিত্রার্দীনাং ধনেহধিকারো নাস্ত্যতঃ শৈবোদাহং প্রকুর্ধস্তীং 

তাং চেদ্যদি সৌম্যামবাতিচাবিণীং জানীযাত্তদা শৈবতর্তৈব পালয়ে 
বক্ষেৎ। জানীয়াদিতি ত্বধ্যাহারলভ্যম. | প্রকুর্বস্তীমিত্াত্র হুমাগমঃ 
তবীর্যঃ ॥ ৬০ | 

অথ শৈবেন বিধিনা সত্ক্ষুলজাঁং কন্যামুদ্বাহযতা জনকস্য লোঁক- 

নিন্দাত্বং দর্শবিতুমাহ অত ইত্যাদিনা। অতে। ব্রাহ্ষান্যে মাতাঁপিত্রোঃ 

সপিণ্ড বা স্থিতে ভর্তদ্রব্যে স্বপিত্রাদিত্রব্যে চাঁধিকাবস্যাভাবাদ্ধেতোঃ 

ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি শৈবৈর্বিধিভিঃ সণকুলজাং সম্বংশজাতাং কন্যা- 
মুস্বাহষন্ যঃ স পিতা লোকগর্হিতো লোকনিন্দিতে! তবে ॥ ৬১॥ 

পুজ্জাদিশৈবীসস্ততিপর্য্যস্তরহিতস্য প্রাপ্তপঞ্চত্বদ্য পুকষস্য স্থাববাদি- 
সকলগ্রব্যেষু সোদকন্য বেদাধ্যাপকগুরোর্নরপতেশ্চ ভ্রমতোইধিকারিত্বম- 

স্টীত্যাহু 'শৈবীত্যাদিনা। শৈবী তদন্বয়াভাবে সতি সোদকে! বক্ছদো 

বেদ্বাধ্যাপকঃ গুরুঃ নৃপো রাজা চ মৃত্য বিস্তং ধনং শিবশসনাৎদ্িবা- 



দ্বাদশোলাসঃ। ১. 8১৩ 

পিগুদাৎ সপ্তপুরুষাঃ সপিওাঃকথিতাঃ প্রিয়ে !। 

সোদকা দশমাস্তাঃ স্থ্স্ততঃ কেবলগোত্রজাঃ ॥ ৬৩ ॥ 

বিভত্তৎ দ্রেবিণং যচ্চ সংস্ষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ। 

অক্জিক্তবিধানেন ভজেরংস্তদ্বনৎ পুনঃ ॥ ৬৪,॥ 

অবিভ্তে বিভক্কে বা যস্য যাদৃখ্বিভাগিত। । 

ৃতেহপি তস্য দাষাদাস্তাদৃখিভবভাগিনঃ ॥ ৬৫ ॥ 

যে যস্য ধনহর্ভীবো ভবেযুজ্জীবনাঁবধি | 

জ্ঞাতঃ ক্রমতো হরেফু: যথা*শৈবী 'তদ্যাইসত্বে প্রথমতঃ সোদকো মৃতস্য 
বিত্ত হরে, তদভাবে বেদাধ্যাপকঃ তদসত্বে তু বাঁজ। চেতি ॥ ৬১ ॥ 

নন্ু কেষাং নপিগুত্বং কেষাং সোদকত্বং কেবলগোত্রজত্বং চ কেষা- 

মত আহ পিগাদিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে। পিগদাৎ পিওদাতারং পুরুষ- 
মারত্য সপ্তপুরুষাঁঃ সপিওডাঃ কথিতাঃ তত উর্ধং দশমাস্তা দশমপুরুষাস্তাঃ 

সোদকা স্থ্যঃ ততঃ পবং কেবলগোত্রজ! ভবেয়ুঃ। পিগুদাদিতি ল্যব্লোপে 
কর্ম্মনীতি কর্মণি পঞ্চমী ॥ ৬৩ ॥ 

বিতক্তস্য পশ্চাৎ স্বেচ্ছায়! সংস্স্টস্য দ্রব্যস্যাবিভক্তবিধানেনৈব পুন- 
ব্বিভাগমাহ বিতক্তমিত্যাদিনা। চেদ্যদি বিভক্তং যৎ দ্রবিণংদব্যং 
স্বেচ্ছ্য! সংস্যষমিশ্রীকৃতং স্যাতদ! তদ্ধনং পুনরবিভক্তবিধানেন দায়াদা 
ভজেরন্ ॥ ৬৪ ॥ 

জীবতো হস্য পুরুষস্য বিতক্তাইবিভক্তাখিলদ্রবেহযু যেষাং যাদ্ৃখ্বিভাঁ- 
গিত্বং ত্য মরণেইপি তত্র তেষাৎ তাদৃপ্িতাগিত্বং স্যাদেবেত্যাহ অবি- 

তক্তে ইভ্যাঘিন! । যস্য পুরুষস্যাবিভক্তে বিভক্তে বা দ্রব্যে যেষাং দাঁষা- 
*দানাং যাদৃপ্িভাগিতা স্যাত্তস্য পুংসে! সৃতেছপি মরণেংপি তে দায়া- 

দাোদুষিভকভাগিনে। ভবেষুঃ ॥ ৬৫ ॥ 



৪১৪ যহানির্বাধতর্ুস্! 

দছ্যুঃ পিওং তএবাস্য শৈবভার্ষ্যান্ৃতৎ বিন! ॥ ৬৬ 

লোকেহন্রিন্ জন্মসন্বন্াদ্যথাশৌচৎ বিবীযতে। 

ধনভাগিত্বসন্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিত তথা ? ৬৭ ॥ 

পুর্ণেইশৌচেহথবাহপূর্ণে তৎকালাভ্যন্তবে-শ্রতে | 
শ্রবণাচ্ছেষদিবসৈর্বিগুদ্ধ্যযুর্িজাদযঃ ॥ ৬৮,॥ 

কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে খণ্ডেহশৌচৎ ন বিদ্যতে। 

প্রমীতস্য যস্য পুংসো দ্রবিণং যে লভেবংস্তন্মৈ যাবজ্জীবনং তএব 

পিশং দদেরন্িত্যাহ যে ইত্যাদিন] | ষে পুমাঃসে! যদ্য পুংসে! ধনহর্তারো 

তবেয়ুস্তএব জীবনাবধি জীবনপধ্যস্তমস্য পুরুষস্য পিওং দছুাঃ পবন্ত শৈব- 

ভার্ধ্যাস্ততং বিনা তস্য তৎপিগুদানেইধিকাঁরো নাস্তীত্যর্থঃ । শৈব- 

ভার্য্যাস্থৃতমিতি শৈব্যান্তদ্দ,হিত্রাদীনাৎ চোগলক্ষণম, ॥ ৬৬ ॥ 
যথ] জদন্মসন্বন্ধাৎথ সর্ধ্বেষাৎ বাক্ষবানাং মবণজনননিমিত্তকমশৌচং 

জাযতে এবং ধনভাগিত্বসন্বন্ধাদ্ধনহাবিণামপি ত্রিবাত্রমশোঁচৎ স্যাদিত্যাহ 

লোকে ইত্যাদিনা। জগ্মসন্বন্কাদ্যথান্মিল্লোকে জনে মরণজনননিমিত্বক- 

মশৌচং বিধীযতে, তথা ধনভাগিত্বসন্বন্াদ্ধনহর্তর্্পি ত্রিবাত্রমশৌচং 

বিছিতম.। লোক: স্যান্ত,বনে জনে ইত্যমরঃ ॥ ৬৭। 
নস্বশৌচকালাত্যত্তর এব পূর্ণৎ খণ্ড বাইশৌচং শৃণৃতীমপবদেশ- 

স্থানাং ব্রাহ্মণাদীনামশৌচশ্রবণবাঁসরাদবশিষ্টৈরেবাশৌচবাসরৈর্ব্শুদ্ধিঃ 

স্যাত্বদ্বাসরমাবত্যাপবৈর্বা! দশীহাদিভিরিত্যাশঙ্কায়ামা্য পুর্ণে ইা- 
দিনা। পূর্ণেংশৌচেইথবাইপূর্ণে খণ্ডেইশৌচে তথকালাভ্যন্তরেইশৌচ- 

কালমধ্যে শ্রুতে সতি ' শ্রবণাদশৌচশ্রবণদিবসাচ্ছেষদিবসৈয়বশিক্টৈবহো- 
রাট্রর্থিজাদয়ে! ব্রাহ্মণাদয়ো বিশুধ্যেঘুঃ আ্বযতেহন্মিন্লিতি শ্রবণং তন্মা। 

করণাধিকরণয়োশ্চেত্যধিকরণে ল্যুট ॥ ৬৮ ॥ 
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পূর্ণে ব্রিরাত্রং বিছিতং ন চেও সম্বংসরাৎ পরং ॥৬৯॥ 

বর্ধাতীতেপি' চেন্সাতুঃ পিভুর্ববা মরণস্রুতৌ। 

ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রস্তথা ভর্ভঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৭০ ॥ 

অশৌচ্চাত্যন্তবে যন্মিন্নশৌচান্তবমাপতেও। , 

গু্ববশোচেন মর্ভ্যানাং শুদ্িস্তত্র বিধীযতে ॥ ৭১॥ 
নন্থশৌচকালব্যপগমে সতি সন্বৎসরাতাস্তর এব জ্ঞাতিমবণং শৃণুস্তে! 

ত্রাহ্মণাদয়ঃ কিযস্তিবহো বাত্রর্বিশুধ্োয়ুরত আহ কালাতীতে ইত্যাদিন! 1 
কালাতীতে ত্বশৌচকালাতিক্রমণে তু খণ্ডেইশোচে বিজ্ঞাতে সত্যাশীচং 

নবিদ্াতে চেদাদি সম্বৎসবানধর্ষাৎ * পরমূর্ধদিনাদিকমতীতং ন ভবেত্তদা 

অতীতে২প্যশৌচকালে পূর্ণেইশৌচে নিজ্ঞাতে সতি ত্রিরাত্রমশৌচৎ বিছি- 
তম্। কালস্যাতীতং কালাতীতমিতি যষ্টীতি দ্মুত্রণ যষ্ঠীতৎপুরুষঃ ৷ 
অতীতমিত্যতিপূর্র্বাদিণো তাবে ক্রঃ। নাশৌচৎ প্রসবস্যান্তি ব্যতীতেষ্ 
দিনেঘপীতি দেবলবচনাৎ্ ম্ববণবিষষকমিদং বচনম্ ॥ ৬৯ ॥ 

সম্বসবে বাঁতীতেংপি মাতাপিত্রোর্দমবণং শৃণুতঃ পুত্রস্য শ্বামিনো 

মরণং শৃণৃত্যাঃ পতিত্রতাযাম্চ ত্বিবাত্রমশৌচং স্যাদিত্যাহু বর্ষাতীতে- 

২পীত্যাদিনা। বর্ষাতীতে২পি সম্বংসরাতিক্রমণে২পি চেদ্যদি মাতুঃ পিতুর্বা 

মরণশ্রুতি: স্যাত্তদা তযোর্শরণশ্রুতৌ সত্য পুত্র: ব্রিবাত্রমশ্ুটিঃ স্যাৎ 
তথ ভরত ্বামিনো মবণশ্রুতৌ পতিব্রতা স্ত্রী ত্রিরাত্রমশুচিঃ স্যাৎ॥ ৭০ ॥ 

একন্মিন্নশৌচে সতি তচ্ছেষবাসরাইসমাপ্তাবেব বিষমকালব্যাপকা- 

শৌচাস্তবনিপাতৈ সত্যধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেন ম্বর্ত্যানাং শুদ্ধিঃ 
স্যাদিত্যাহ্ অশৌচাত্যন্তর ইত্যাদদিন] | যন্যিন্নশৌচে সত্যশৌচাত্যন্তরে- 
ইশৌচমথেহেঙ্েচীত্তবং  বিষমকালব্যাপকমপরমশৌচমাপতেদাগচ্ছেত্ত- 

*ন্যন্নশৌচে জাতে সতি গুরব্বশৌচেনাধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেনাপগতেন 

মঞ্ঠানাৎ শগুদ্ধি্ববিহীয়তে | ৭১॥ 



৪১৬ ণঁ মহানির্বাপতস্রম | 

অশৌচানাঁৎ গুরুত্বপ্চ কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ। 

ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মবধ্যে গরীয়ো ব্যাপঞ্কং স্বৃতহ ॥ ৭২ ॥ 

যদ্যশোচাস্তদিবসে পতেদপরসূতকৎ । 

পূর্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ স্যাদদ্যবৃদ্ধা। দিনদবয়ং ॥৭৩ | 

তাবৎ পিতৃকুলাশৌচ২ যাবন্নোদ্হনৎ স্্িষাঃ। 

জাতে পরিণযে পিত্রোষ্বৃতৌ ত্রাহমুদাজতং ॥ ৬৪ ॥ 

'অথাঁশৌচানাৎ গুরুত্বং নিরূপমতি অশৌচানামিত্যাদদিনা । কাল- 

বাপিত্বগৌরবাৎ কালব্যাপকত্বে গুরুত্বাদ্ধেতোবশৌচানাং গুরুত্ব ভবেত, 
অধিককালব্যাপকত্বাদশৌচানাঁৎ গুরুত্বমল্পকালব্যাপকত্বাচ্চ লঘুত্ব- 
মিত্যর্থ;। বাপ্যব্যাপকযোরশৌচযোর্ম্ধধ্যে ব্যাপকমশৌচং গরীযো গুরু- 
তরং সৃতম্ ॥ ৭১ ॥ 

নন্বশৌচাত্তদ্িনেইপরন্মিন্ষশৌচে সতি তে পূর্ববাশৌচেনৈব শুদ্ধি: 

স্যাঁৎ পরাশৌচেন বেত্যাশঙ্কাযামাহ যদীত্যাদিনা । -অশোচান্তদ্িবসে 
জননাশোৌচস্যান্তিমেংহোরাত্রে যদাপরস্থতকং তদন্যজনননিমিত্তকখ গা- 

শৌচৎ পতেত্বদ] পূর্ব্বাশৌচেনৈব ব্যতীতেন শুদ্ধি: স্যাৎ। যাঁদ ত্বশৌচাস্ত- 

দিবসে পূর্ণাশৌচান্তরোপনিপাতে সত্যদ্যরদ্ির্ভবেৎ গদাদ্যবৃদ্ধ্যা পূর্ববা- 
শৌচাস্তদিবসাবধিকং দিনদ্বয়মশৌচং দ্যাৎ পতকমিতি তু মৃতকম্যাপাপ- 
লক্ষণম, | তত্রাপ্যেবমেবাৰগন্তব্যম, ॥ ৪৩ ॥ 

নন স্ত্রী তাতকুল এবাশৌচে সত্যশৌচৎ তবেস্তর্তৃকু্জ এব বা কিমু, 
তথত্রাপীত্যাশঙ্কাযাঁমাহ তাবদিত্যাদিনা। যাবছুদ্ধাহুনমুদ্ধাহো ন তবে- 

স্তাবৎকালপধ্য্তং দ্রিয়াঃ পিতৃকুলাশৌচৎ পিভৃকুলন্বন্ধশৌচং স্যাৎ, 
এতেন বিধাহাত পবতো ভর্ভৃকুলসন্বন্ধেন স্তর অশৌচং ভবেদিতি 

শ্চিতম। নন্দোদবাহাদূর্মু্পাদকযোম্্াতাপিত্রোপি ম্ৃতৌ। নার্ধসা 
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বিবাছীনস্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী। 

তথা গৃহীতগোত্রেণ দততপুক্রস্য গোত্রিতা ॥ ৭৫ ॥ 

স্থৃতমাদায় সম্মত্যা জনন্যা জনকম্য চ। 

স্বগোৰ্রনাধীন্যুললিখ্য সংস্ূ্ধাৎ স্বজনৈঃ লহঃ ॥'৭৬ ॥ 

উরফ্কেখপি যথা! পিভ্রোর্ধনে পিণডেহধিকাবিতা। 

অশৌচং ন স্যাদত আহ্ জাতে ইত্যাদিনা। পরিণয়ে বিবাছে 
জাতে সত্যপি পিত্রোযূতৌ মাতুঃ পিতুষ্চ মবণে সতি স্্িয়াঃ ত্র্যহং 
ত্রিদিনমশৌচমুদ্রাহ্হতম.॥ ৭90 » 

নম বৈবাহিকসন্স্ধাজ্জননসন্ন্স্য বলবত্তরত্বস্যোক্ত্বান্নাধ্যাঁ 

পিভৃকুল এবাশৌচে সত্যশৌচং যুক্ত ন তু পতিকুলাশৌচে 
সতীত্যত আহ্ বিবাহান্তরমিত্যাদিনা। বিবাহাস্তরমুদ্বাহাৎ পবতো! 
নারী স্ত্রী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী স্যাৎ। বিবাহাদৃর্ধং পিতৃগোত্রা- 

দ্হিতূতিত্বাতত্রাঞ্শীচে সতি জ্ত্রিষা অশৌচৎ ন স্যার্দিতি ভাবঃ। 
নন দত্তকপুত্রস্য জনকগোত্রেণ গোত্রববমাদাতুর্গোত্রেণ বেতি সন্দেহং 
নিবাকুর্বম্থাহ তথেত্যাদিনা। তথা তেন প্রকারেণ দৃত্তপুত্রস্য গ্রহীতৃ- 
গোত্রেণ গোত্রিতা! গোত্রবত্ব স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥ 

ইদানীঃ মাতাপিত্রোঃ সন্মতযা পুত্রমাদাযগ্রহীত্বা স্বগোত্রনামা- 
্থাচ্চার্ধ্য তৎসংস্কারো৷ বিধেয় ইত্যাহ সৃতমিত্যাদিনা । জনন্যা জনবিত্র্য! 
জনকস্যোৎ্পা্কস্য চ সন্বত্যা স্থৃতং তৎ্পুত্রমাদায গৃহীত্বা! শ্বগোত্র- 

নামাহ্যক্লিখ্যাত্বগোত্তনা মধেযান্যচ্চাধ্য গ্রহীতা ্বজনৈরবান্ধবৈ: সহ সংস্ক- 

র্যা ॥ ৭৬] » 

৬ আদাত্রোম্মীতাপিতোর্ধনে পিণ্ডে চ দততকপুত্রস্য সছৃষটাস্তমধিকারি- 
বাহ উুরন্নেংপীত্যাদদিন । অপিশব্দঃ পিশেন যোজনীয়ঃ। পিত্রোধনে 
পিশেইপি যথৌরসে পুত্রেহধিকারিতা। বর্ততে তদ্ধদাত্রোরপি ধনে শিশ্ডে 
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আদাত্রোর্দতকে তদ্দ্যতোহস্য পিতরৌ হি তৌ ॥ ৭৭ ॥ 
আপঞ্চব্দং শিশু গৃহুন্ সবর্ণাৎ পরিপালয়েৎ 

পঞ্চবর্ষাধিকো বালে! দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥ ৭৮ ॥ 

ভ্রাতৃপুজ্রোহপি দত্শ্চেদ্ গৃহীতৈব ভবেছ পিঁতী। 

উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্যাৎ সর্ববকর্মহথ কালিকে 1 ॥ ৭৯ ॥ 

যো! যস্য ধনহ্র্তী স্যাৎ স তদ্বন্্মাণি পালয়েৎ। 

বক্ষেন্নিয়মান্ তস্য তদন্ধুন্ পরিতোষযেৎ ॥ ৮০ ॥ 

চ দর্তকেহধিকারিতা স্যাৎ। দৃত্বকস্যাদাত্রোঃ গিগাদাবধিকারে হেতু 

দর্শবন্নাহ যত ইত্যাদিনা। যতোইস্য দত্তকস্য তাবাদাতাবৌ হীতি 
নিশ্চিত পিতবৌ স্যাতামতস্তদ্ধধনপি গুযোস্তস্যাধিকাৰিতেত্যর্থঃ॥ ৭৭ ॥ 

মনু কিযদ্ধাষনে! বালে! দত্তকঃ প্রশস্তোহত আহু আপঞ্চাব্দমিত্যাদিনা । 

সবর্ণাৎ সমানবর্ণাদাপঞ্চাব্দং পঞ্চাব্পর্য্যস্তং শিশুং বালং গৃন্ন্ ব্রাঙ্মণাদিঃ 

পবিপালযেদ্রক্ষেতৎ্ড পঞ্চান্দ। বর্ষাণি যস্য সপঞ্চাবন্তম্মাদা ইত্যাপঞ্চাব্দঘ। 

আঙ্যর্ধাদাভিবিধ্যোবিত্যব্যধীভাব: ৷ পঞ্চবর্যাধিকো যো বালো অসৌ 
দরত্তকেো। ন প্রশস্যতে ॥ ৭৮ ॥ 

দত্তস্যভ্রাতুষ্প,ব্রস্যাপ্যাদাতা তৎপিভৃব্য এব পিতা স্যাত্তজ্জনকন্ত 

ততপিতৃব্যঃ স্যাদিত্যাহ ভ্রাতৃপুত্রোইপীত্যদিনা । হে কালিকে। চেদ্যদি 

ভ্রাভৃপুতোইপি দত্তো! ভবেত্বদা সর্বেষু কর্মন্গ গ্রহীতৈব তস্য পিতা 
ভবেহ উতপাঁদকো জনকন্ত্ব তস্য পিভৃব্যঃ স্যাৎ ॥ ৭৯ ॥ 

ধনহাবিণ! পুরুষেণ ধনন্বামিনে! ধরা নিয়মাশ্চ সংরক্ষ ণীযাতিদ্বান্ববাশ্চ 

সস্তোষণীয়! ইত্যাহ যইত্যাদিনা | যঃ পুআন্ যস্য পুংসো ধনহর্তা স্যাৎ ম 

তস্য ধর্মীণি পালয়েৎ তস্য নিয়মাংশ্চ সংরক্ষে তস্য বন্ধনপি পরি- 

ভোষয়েৎ 0৮০1 



ঃছাদশোল্লামঃ ৪৯৯ 

কানীনা গোলকাঃ কুণডাঃ অতিপাতকিনশ্চ যে । 

নাশৌচৎ মবণে তেষাঁং নৈব দায়াধিকারিতা ॥ ৮১ ॥ 

লিঙ্গচ্ছেদে! দমে! যেষাঁং যাসাৎ নাঁসানিকুত্তনৎ । 

মহাপাঁতকিনাঞ্চাপি স্বতৌ নাশোচমাচরেত ॥ ৮২ ॥ 
নৃণামুদ্দেশহীনানাং পরিবাবান্ ধনান্যপি । 

পালয়েদ্রক্ষয়েদ্রীজ। যাবদ্দ্বাদশবৎসবং ॥ ৮৩ ॥ 

দ্বাদশাব্দে গতে তেষাং দর্ভদেহান্ বিদাহয়েৎ। 

কানীনগোলকাদীনাং দাযাঁধিকারিত্বং তেষাং মরণেইশৌচং চ নেত্যাহ 
কানীনা ইত্যাদিন!। যে কানীনাঃ পিতুর্কেশ্বন্যপ্রকাশং কন্যয়োপাদিততাঃ 
যে চ গোলক মৃতে ভর্তরি জারাজ্জাঁতাঃ যে চ কুণ্ড! জীবত্যব পতোী 
জারজাঃ যে চোক্লক্ষণ! অতিপাতকিনভ্ভেষাং মবণেইশৌচং ন স্যাৎ 
তেষাং দাযাঁধিকারিতা চ নৈব স্যাৎ। অৃতে জ্রারজঃ কুণ্ডো মৃতে তর্তরি 
গোলিকঃ ইত্যমরঃ ॥ ৮১ ॥ 

নাসাকর্তনদণ্ডকাগ্নবাধকর্তরীণাং স্ত্রীণাং লিঙ্গচ্ছেদনদ গুকাপরাধকা- 
রিণাং মহাপাতকিনাঞ্চ পুংসামপি মৃতাবশৌচং নাচরণীযমিত্যাহ লিঙ্গ- 
চ্ছেদন উত্যাদিনা । যেষাং পুরুষাণাং লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্বকর্তনং দমে দণ্ডো 

বিছিতন্তেষাং যাসাং নাসানিকত্তনং নাসিকাকর্তনং দওস্তাসাং স্ত্রীণাং মহাঁ- 

পাতকিনাং ব্রহ্গঘাতকাদীনাঞ্চাপি মৃতৌ মরণেইশৌচং স্তাচরেন্ন কুয্যাৎ 1৮২ 
অনুপ্গিম্টানাং মনুষ্যাণাং পরিবাবাৎ ধনানি চ দ্বাদশবর্ষপর্য্যস্তং রাজ্ঞ 

রক্ষিতব্যান্বীভ্যাহ নৃণামিত্যাদিনা । উদ্দেশহীনানামনুদ্দিষ্টানলাং নৃণাং 
ক্মহুষ্যাণাং পরিবারান্ যাবদ্ দ্বাদশবৎসরং দ্বাদশবর্ষপর্ধ্যস্তং রাজ1 পালযেৎ 

জ্বো ধনান্পপি স' এব রক্ষযেহ ॥ ৮৩॥ 
.দবাদৃশবর্াু্ন্দ্দি্টানাং পুংসাং কুশময়ানি শরীরাণি রাক্তা তত" 

৫৪ 



৬২, মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। 

ত্রিরাত্রান্তে ততস্থতাদ্যৈত প্রেতত্বৎ পরিমোচয়েন ॥৮৪। 

ততস্তৎ পরিবারেভ্যঃ পুভ্রাদিক্রমতে। ধনং | 

বিভজ্য নৃপতিদদ্যাদন্যথ! পাতকী ভবে ॥ ৮৫ ॥ 

ন কোঁহপি বক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদগতস্য চ। 

তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজাপ্রভূঃ ৮৬ ॥ 

যদ্যাগচ্ছেদনুদ্দিষ্টো৷ বিভাগান্তেইপি কালিকে। | 

তস্যৈব দারা? পুক্রাশ্চ ধন তদ্যৈব নান্যথা ॥ ৮৭ ॥ 
পুভ্ডাদিভিদর্দীহযিতব্যানি ত্রিরাত্রান্তে তেষাং প্লেতত্ব্চ মোচযিতব্যমিত্যাহ 
দ্বাদশীব্দ ইত্যাদিন! | ঘাদশান্দে হ্বাদশবর্ষে গতে যাতে সতি তেষামুদ্দেশ- 
হীনানাং নৃণাং দর্তদেহান্ কুশশরীরাণি বাজা তৎস্থৃতাদৈযেরনুদ্দিস্টানাৎ 

পুজাদিভির্রিদাহুষেৎ, ত্রিবাত্রাস্তে তেষাং প্রেতত্বঞ্চ তৈবেব পবিমোচ- 

য়েৎ। ৮৪ ॥ 
ততঃ পরমুদ্দেশরছিতজনন্বামিকং দ্রবাং বিতজ্যপুক্রানিক্রমতত্তৎপবি- 

বাবেত্যে। হৃপতির্্ধদ।ৎ | নন্েবমকুর্বতো! নরপতেঃ কো দোযোইত আহ 

অনাথেতি। অন্যথ! এতদকুর্বন্রপতিঃ পাতিকী ভবে ॥ ৮৫ ॥ 

বিপত্তিং প্রাপ্তোহনন্যবক্ষকো মর্ত্যো বাজ্রেব পালনীয ইত্যাহ ন 
কোহপীত্যাদিনা । আপদীতস্য বিপত্তিং প্রাপ্তস্য দীনস্য দবিদ্রস, যস্য 
পুংসঃ কোহপি বক্ষিতা ন বিদ্যতে তা নৃপতিবেৰ পাতা! রক্ষকঃ স্যার, 

যতো ভুপ এব প্রজানাং প্রভু: স্বামী ভবেত। নিশ্বস্তহূর্ষিধে। দীনে! 
দরিদ্র? ছুর্ঘতোহপি স ইত্যমরঃ ॥ ৮৬ ॥ 

দ্রব্যবিভাগান্তেইপ্যাগতস্যানুদ্দিস্টস্যৈব পত্ত্যাদয়ো ভবেয়ুরিত্যাহ 
অদীত্যাদিনা। হে কালিকে। বিতাগাস্তে২প্যহুদ্দিষ্টৌ৷ জনো! যদ্যাগচ্ছেৎ 

তদ্বা তস্যৈধ দার! ভাধ্যাপুত্রাশ্চ তদ্যৈব ধনমপি ত€স্যব এতৎ, সর্ব 

মন্যথা ন ভবে ॥ ৮5॥ 



। ঘবাদশোলাসঃ। ৪... ৪২১ 

ন স্বমর্থঃ পুযান্ দাতুং পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যৎ। 
স্বজনায়াথবান্যন্মৈ দায়াদানুমতিৎ বিনা ॥ ৮৮ ॥ 

যত স্বোপার্জিতং বিকৃথং স্থাবর স্থাবরেতরং | 

অস্থবরৎ পৈতৃক চ স্বেচ্ছয়! দাতুমর্থতি ॥ ৮৯ ॥ 

স্থিত পুত্রেহখবা পত্থ্যাৎ কন্তাযাৎ ততন্থতেহপি বা। 
জনকে চ জনন্যাং ব৷ ভ্রাতর্য্যেব স্বসর্য্যপি ॥ ৯০ ॥ 

স্বার্জিতৎ স্থাববধনমস্থাববধনঞ্চ য। 

অস্থাবৰৎ গৈতৃকঞ্চ দা সর্ববং ক্ষমে! ভবেৎ ॥ ৯১ ॥ 

অংশিকানামনন্থমতৌ পিতৃস্বামিকস্থাববদ্রব্যং কল্মৈচিদপি দাতুং ন 

কোহপি শক্ম্যাঁদিত্যাহ ন সমর্থ ইত্যাদিনা। নগস্থাববং চেতাত্রীবধা- 
বণার্থকশ্চ শব্দঃ পৈতৃকন্থাবরাভ্যাং দ্বাভ্যামপি সম্বধ্যতে তদাযমর্থঃ। 

দ্বাযাদান্থমতিং,বিনা! অংশিকানামন্থমতেবভাবে পৈভৃকমেব স্থাববমেৰ 
যৎ দ্রব্যং ততম্বজনাধান্যট্মৈ ব! দাতুং পুমান্ সমর্থঃ শক্তো ন তবেৎ। 

অন্থাযসমাহাবেতবেতবসমুচ্চযে বিনিযোগে তুশ্যযোগি তাবধাবণহেতুষু 

পাদস্য ূর্ণেইপাুং? ন বস্বর্থেষুচাব্যযম্ ॥ ৮৮ ॥ 

পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যদিত্যনেন স্বোপার্জজিতস্থাবরাদ্যখিলদ্রব্যন্বলন্ধস্য 

পৈতৃকস্য চ জঙ্গমদ্্রব্যসা শ্বচ্ছন্দং দানং কৃ্ধ্যাদ্দিতি স্ছচিতং, তদেব 
পুনর্বিষ্পন্টমিতুমাহ যব্বিত্যাদিন!। হস্ত, স্বোপার্জি্জতং স্থাবরং স্থাববে- 
তবং জঙ্গমং চ রিকুখং ধনং যচ্চ লন্ধং পৈতৃকং পিভৃসস্স্ধান্থাবরং জঙ্গমং 

ধনং তত্ব, স্বেচ্ছা দাতুমর্থতি ॥ ৮৯ ॥ * 
ৃ অডিদন্িকটতরপৃত্রাদ্যনহুঘতাবপ্যায্লোপার্জিতস্থাবরাদিসকলদ্রব্যং 

" পৈতৃকথ্স্থাববধ্রং দাতুং পুমান্ সমর্থে! তবেদিত্যাহ স্থিত ইত্যাদিনা_ 
যো ভবেদিত্যন্তেন শ্লোকদ্বযেন। পুভ্রে আত্মজেংপি স্থিতে সত পত্তযাং 



৪২৯ মহানির্ববারন্ত্রম। 

ধনমেবহং বিধানেন দত্তৃং বা বর্মমাংকৃতং । 

পুংসা তদন্যথা কর্তূং পুত্র দ্যেরনৈব শক্যতে ॥ ৯২ । 
ধ্খার্ঘ স্থাপিতং রিক্থং দত রক্ষিতুমর্থসি । 

ন গ্রভূঃ পুনরাদাড়ং ধর্ম হস্য যতঃ প্রভঃ ॥ ৯৩ ॥ 

মূলং বা তহুপন্বত্বং যথাসঙ্কল্পমন্থিকে || 

্বয়ন্ব। তৎপ্রতিনিধিধর্শার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ 

ভ্যর্ধ্যাযামথব1 কন্যায়াং ছুহিতরি স্থিতায়াং তৎস্থতে কন্যাপুত্রে বা 

জনকে পিতরি বা! স্থিতে জনন্যাং মাতরি স্থিতাধামেব ভ্রাতবি সোদবে 

স্থিতে স্বসর্য্যপি তগিন্যামপি স্থিতায়াং স্বার্জিতমাত্বোপার্জরিতং যৎ 
স্বাববং ধনৎ যচ্চাস্থ'ববধনং জঙ্ষম-দ্রেব্যং যচ্চ পৈভৃকমপ্যস্থাবরং ধনং 
তত সর্ধং দাতুৎ পুমান্ ক্ষমঃ সমর্থো ভবেহ ॥ ৯ ॥ ৯১ | 

শঙ্করোক্তেন বিধানেন পুক্রষেণ দত্তং ধর্মার্থ স্থাপিতং চ দ্রব্যং তৎ 

পুত্রাদিভিন্নৈবান্যথা কর্তং শক্যমিত্যাহু ধনমিত্যাদিন1 | পুংসাঁ পুরুষে- 
ণৈৰং বিধানেন শিবোক্তেনৈতাদৃশেন বিধিনা যত ধনং দত্তং ষদ্ধ। ধর্্মসাৎ 

কৃতং ধর্ন্মাধীনং কৃতং ধর্ধ্ার্থ, স্থাপিতমিতি যাবৎ তৎ ধনং পুজ্রাদ্যে- 
রন্যথা কর্তং নৈৰ শক্যতে ॥ ৯২ ৃ 

ধর্ার্থস্থাপিতত্রব্যস্য ধর্মন্বামিকত্বাদ্দাতুঃ পুনরগ্রাহাত্বং তর্রক্ষ্যত্বঞ্চাহ 

ধর্মার্থমিত্যাদিনা। ধর্্ার্থং স্থাপিতং যক্ররিকথং ধনং তদ্রেক্ষিতুং দাতা- 
হ্তি তত ধনং গুনরাদাতুং গ্রহীতুং দাতা ন প্রভবধিপঃ যতোইস্য ধনস্য 

হীতি নিশ্চিতো ধর্মঃ গ্ুঃ স্বামী 1 ৯৩ ॥ | 
যূলধনং তছুপন্বত্বং বাত্বনাত্ব প্রতিনিধিনা বা যথাসন্কম্পং ধর্ধার্থ, 

বিনিযোজগ়িতবামিত্যাহ মূলমিত্যাদ্দিনা!। হে অধ্থিকে। যথাসক্প্ণাং 

সঙ্কপ্পমনতিক্রম্য মূলং বা ধনং তদুপন্থত্বং বা স্বযমাট্মৈব বা ততপ্রাতি- 
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স্বোগার্জিতধনস্যার্ধ, দাষাদয়োপি চে ধনী । 

দদ্যাৎ স্নেহেন তঙ্চান্যো নান্যথা কর্তৃমহতি ॥ ৯৫॥ 

যদি ম্বোপার্জিতস্যার্ধমেকস্মৈ ধনহাবিণাৎ । 

দদাতানোষ্চ দাযাদৈঃ প্রতিবোদ্ধং ন শক্যতে'॥ ৯৬ ॥ 

একেন*পিতৃবিত্তেন যত্র বিত্রমুপার্জতং | 

পিত্র্যে সমাঁংশা দায়াদ! ন লাভার বিনার্জকং ॥ ৯৭॥ 

নিধিবাত্বনঃ প্রতিনিধির্র্ধা ধর্্ার্থং বিনিযোজযেৎ মুখ্যস্যাভাৰে তৎ- 
সদ্শো য উপাদীযতে লপ্রতিনিধিঃ' ৯৪ ॥ 

নন্ুপীর্জজকজনেন প্রেমতো দাযহারিণেংপি দত্বং স্বোপার্জিতদ্রবা- 
স্যাঞ্ধীমন্যঃ পুমাননাথা কর্ত,মর্হতি ন বেত্যত আহ স্বোপার্জিজিতধনসো- 
ত্যাদিনা। ধনী পুমাংস্চেদাদি স্্েহেন প্রেম্ণা স্বোপার্জিতধনস্যার্ধধং 
দ্ায়াদাঁাপি ধনহাঁরিণে২পি. দদ্যাত্বদান্যো জনস্তৎস্েহেন স্বোপার্িত- 
ধনার্ধমন্যথ৷ কর্তৃং নাহ্থতি ন যোগো! ভবতি। ইতোইনস্তরং বক্ষ্যমাণস্য 
বচনস্য বহ্বংশিবিষযত্বাৎ দ্বাংশিবিষয়কমিদং বচনম, ॥ ৯৫ ॥ 

নন বহুনাং দায়াফানামেকন্যৈ দীয়মানং স্বোপার্জিরিতধনস্যান্ধমন্যে 
দায়াদাপ্রতিরোদ্ধ,ং শক্হ্বস্তি ন বেতাত আহ যদীত্যাদিনা। বদ্য্কো 
ধনহারিণাং দাধাদানাং মধ্যে একন্যৈ ধনহারিণে স্বোপার্জিিতসা দ্রব্য- 
সার্ধীং দদাতি ত্দাটন্যর্দায়াদৈ প্রাতিরোদ্ধ,ং বারয়িতুং ন শক্যতে ॥ ৯৬ ॥ 

নম পৈতৃকান্্রবিণেনোপার্জ্জিতে বিত্বে সর্ব দায়াদ ভাগার্হা ভবেযু- 
রন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ প্রকেনেত্যাদিন! । যত্র যেষু দাঁধাদেষু মধো যেনৈ- 
কেন দাষাদেন*যেন পিতৃবিত্তেন পৈতৃকেণ ধনেন বিত্বং ধনমুপার্জিতং 
শ্ঠৈ সুর্ব্বে দায়াদাস্তশ্মিন্ পিত্রে পৈতৃকে বিত্তে সমাংশাঃ সমভাগিনঃ 
স্থাঃ» তুমর্জকং বিন। লাভাাম্্ ন হ্থযঃ কিস্বর্্রক এটবকে| লাজা্ 
তার | ৯৭॥ _ 
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পৈতৃকাণি চ বিভ্তানি,নফেহপুযদ্ধাবযেতু যঃ 

দাঁয়াদানাৎ তদ্ধনেভ্য উদ্ধর্তা দ্বযং শর্ত ॥ ৯৮॥ 

পুণ্যৎ বিভং চ বিদ্যা চ নাশ্রযেদশরীবিণং | 

শবীরস্ত নিউ কিন স্যাৎ পৈতৃকং' বনু ॥ ৯৯| 

পৃথগনৈঃ পৃথখিতৈর্নুজৈর্যদুপার্জিতৎ। * 
সর্ববং তৎ পিতৃসৎক্রান্তং তদা স্বোপার্জিতং কুতঃ ? ॥১০০॥ 

বিনষ্টানি পৈতৃকাঁণি দ্রব্যাণাদ্ধবতো জনস্য তত্র ভাগঘয়হাবিত্বম- 

নোষান্ সমভাগিত্বমিত্যাহ পৈতৃকার্ণীত্যার্দিন! | 'দাযাদানাং মধ্যে যস্ত 
দাধাদে! নক্টেহপি নাশেহপি সতি পৈতৃকাণি বিস্বাস্থাদ্ধারযেৎ স উদ্ধর্ভা 
তদ্ধনেত্যো দ্বযংশং ভাগঘ্ধযমর্থতি অন্যে তু সমমংশং লতম্থ ইত্যঠ ॥৯৮| 

বপুধঃ পৈতৃকত্বেন বপুন্মদাশ্রিভান।ং বিদ্যাবিত্বাদীন[মপি পৈতৃকত্ব- 

সাং পৃথগরদ্রব্যেবপি মহ্ুফ্ন্তৈরেবোগার্জিতানাং সর্দেষাং ধনানাং 

পিভৃসঙ্বদ্ষিতা ন যাঁধাৎ শ্বোপাঞ্জিতত্বং ন দিদ্ষোদতো নিজাধটসবর্জজি- 

তানাং সকলঙ্রব্যাণাং স্বোপার্জিতত্মর্জ কমাত্রস্বামিকত্বঞ্চ ভ্ঞাতবামিতো 

তদেবাহ পুণামিত্যাদিন! ন চাপবঃ ইত্যন্তেন শ্লোঁকত্রযেণ। যল্মাদ্ধতোঃ 

প্রণ্যং ধর্ম বিত্তং ধনং চ বিদ্যা শান্ত্রাদিতব্বজ্ঞানং চাশবীবিণমদেহিনং 

নাশযেন্নাবলম্বেৎ, কিন্তু শরীবিণমেবাশ্রযেৎ শরীবন্ত পিতুং পিতৃস্বন্ধি 
ভবতি। অতঃ কিং বন্থ ধনৎ পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধি ন ভবেদূপি তু সর্ধ্বং 

বন্থু পৈতৃকমেবন্দ্যাৎ ॥ ৯৯ ॥ 

পৃথগন্্ৈরিতি। “অতঃ পৃথগনৈর্বর্িভিন্নভক্তৈঃ পৃথগ্িততৈরির্ভিক্তধনৈ- 
বপি মনগুজৈর্মহিঘ্যেছূপান্ির্গিতং তৎসর্কহ পিতৃসংক্রান্তং' পিতৃ 
জাতং তদা স্বোপার্ভিতৎ ধনং কুতো! ভবেৎ, ধনস্য সবোপার্জিতং গন 
সিদ্ধোদিতার্থঃ ॥ ১০০) 
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অতোমহেশি! স্বায়াসৈর্যেন যুৎ ধনমর্জিতং 

স্বোপার্জিতৎ তদেব স্যাৎ স তৎস্বামী ন চাঁপরঃ ॥ ১০১ ॥ 

মাতবহ পিতবৎ দেবি ! গুরুৎ চৈব পিতামহান্। 

মাতামহান্ 'কবেণ'পি গ্রহরন্ৈব দায়ভাঁক্ ॥ ১০২*॥ 

নিপ্বন্নন্যানপি প্রাণৈর্ন তেষাং ধনমাধুয়াৎ। 

হতানামন্যদাযাঁদ! ভবেযুধনভাগিনঃ ॥ ১০৩ ॥ 

নপুৎসকাঃ পঙ্গবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমন্থিকে !| 

অত ইতি । হে মহেশি। অতো! হেতোঁঃ স্বাযাঁসৈরাত্মপরিশ্রমৈর্ধেন 

পৃথগন্াদি নাঁংপৃথগন্নীদিনা বা পুংস! যৎ ধনমর্জ্িতং তদেব ধনং স্বোপা- 
ির্ভতং স্যাৎ। দোহর্জ্জক এব তৎম্বামী স্বোপার্জ্িতস্য ধনস্য প্রতুর্ন 
চাঁপবোই্জকভিন্নঃ স্বামী ॥ ১০১ ॥ 

মাত্রাদীন্ পঠণিনাপি প্রহবতে! মানবস্য দাযভাগিত্বং নৈব স্যাদি- 
ত্যাহু মাতবমিত্যাদিনা । ছে দেবি। মাতবং জননীং পিতরং' জনকং 

গুকং মস্্রোপদেষ্টাবং ,বহুবচনস্য বহপলক্ষকত্বাৎ পিতামহান্ পিতামহা- 
দীন্ মাতামহাংস্চাপি মাতামহাদীনপি করেণ পাণিনাপি প্রহরক্নবো 
দাতাষ্টডুব বেত । অপি শব্দেন দণ্ডাদিনা মাত্রাদীন্ প্রহরতস্ত জু'তবা- 

মেব দাধভাগ্িত্বং ন ভবেদিতি স্চিতম, ॥ ১০২ ॥ 

ভ্রাত্রাদীনপি ধনার্থং মারঘতঃ পুরুষস্য হতশ্বামিকদ্রেব্যে নিরংশক 
ত্বমপবদাযাদ্রানাঞ্চ সমাংশকত্বং স্যাদিত্যাহ নিম্রন্নিতাঁদিনা। অন্যানপি 
জনান্ প্রীপৈর্নস্মাবযন্্রস্তেষাং হতানাং ধনং নাপ্র,যান্্ন লভেত কিন্তু 
হুতানামন্যে হস্ততিন্বা দাযাদ1! ধনভাগিনো! ভবেযুঃ ॥ ১০৩ ॥ 

উথাহনঃশনাং খঙ্গ ক্রীবানাং যাঁবজ্জীবনং গ্রাসাচ্ছাঁদনভাগিত্বং স্যাদি- 

শোর পুংসকা ইত্যাদিনা । হে অখ্থিকে। জগজ্জননি। নপুংসক! পক্ষব্চ 
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যাবজ্জীবনমহত্তি ন তে স্থ্যর্দায়ভাগিনঃ ॥ ১০৪ ॥ 

সত্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্র কুত্রচিৎ | 

নৃপস্তৎ স্বামিনে প্রাপ্ত? দীপয়েৎ স্থবিচারয়ন্ ॥ ১০৫ ॥ 

অস্বামিকানাং জীবানামস্বামিকধনস্য চ। - 

প্রাপ্ত তত্র ভবে স্বামী দশমাংশং নৃপেহর্পয়েৎ ॥১০৬॥ 

স্থাববৎ ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্লিধ্যবর্তিনি। 

যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুৎ ন শক্ত? স্থাবরাধিপঃ ॥১০৭। 

যাঁবজ্জীবনং জীবনপর্ধযস্তং কেবলং গ্াসাচ্ছাদনমরাস্তি তে দায়তাগিনে। 

ম স্যুঃ ॥ ১০৪। 

নন্বধবাদৌ লব্ধস্য সম্বামিকদ্রব্যস্য প্রাপ্তুজনগামিত্বং স্যাদাত্বস্বামি- 
গামিত্বং বেত্যত আহ সম্বামিকমিত্যাদিন। । পথি মার্গে যত্র কুত্রচিদ্ব! 

স্থানে সম্বামিকং প্রাপ্তং ধনং স্থবিচারয়ন্নপন্তৎ স্বামিনে প্রাপ্তধনস্যাপি 

পতয়ে প্রাপ্তু। পুংসা দাপয়েৎ ॥ ১০৫ ॥ 

নন্বস্বামিকাঃ প্রাপ্তা গবাশ্বাদয়ো জীবাস্তাদৃশানি, প্রাপ্তানি ধনানি চ 
প্রাপ্তারং পুমাংসং গচ্ছেমুর্বস্থধাধীপৎ বেত্যাশঙ্কাযামাহ অস্বামিকানা- 
মিত্যাদিনা। অস্বামিকানাং স্বামিরহিতাঁনাং জীবানাং গবাশ্বাদীনামন্বামি- 

কস্য ধনস্য চ প্রাপ্তা জনস্তত্র তেষু প্রাণ্তেষ্ স্বামী ভবে তত্র চ দশম- 

মংশং প্রাপ্তা নৃপেহপঁ়েদ্দদ্যাৎ। জীবানামিতি ধনস্যেতি ঢ কর কর্মখোঃ 
ককতীতি কর্ণানি বষ্ঠী ॥ ১০৬ ॥ 

নঙ্গ স্বাবরক্ব্যস্থামনা ছুরস্থং যোগাসমীপন্থয়োঃ ক্রায়কয়োর্্বধ্যে কত- 

রশ্মৈ স্থাবরং ধনং বিক্রেতুং শক্যতে তত্রাহ স্বাবরমিত্যাদিনা। সান্লিধ্য- 

বর্তিনি সমীপন্থাযিনি যোগ্য ক্রয়ার্হে ক্রেতরি ক্রায়নে স্থিতে সত্যন,ন্মৈ 

দৃববর্তিনে পু*সে স্থাবরং ধনং বিক্রেতুং স্থাবরাধীপো! জনঃ শক্তো৷ ন ভবে, 
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সাম্যিবর্িনাৎ জ্ঞাতিঃ সবর্ণে। বা বিশিষ্যতে | 

তষোঁবভাবে সঁহদে। বিক্রেত্রিচ্ছা গবীয়সী ॥ ১০৮ ॥ 

নিরাঁতমূল্যেৎপ্যন্যেন চ্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে | 

তন্মন্যযং চেৎ সমীপস্থোরাতি ক্রেতা! ন চাঁপরঃ ॥ ১০৯ ॥ 

মৃল্যৎ, দাতুমশক্তশ্চেও সম্মতে। বিক্রয়েহপি বা! 

সন্নিধিস্থস্তদান্যস্থৈ গৃহী শক্তোহতিবিক্রয়ে ॥ ১১০॥ 

কিন্ত সান্রিধ্যবর্তিনে এব বিক্রেতুং শক্ম্যাদিত্ার্থঃ। সন্নিধিরেব সাগ্ষিধ্যম। 

চতুর্র্ণাদীনাং স্বার্থে উপসংখ্যানমিতি স্বার্থে ফ্যঞ্ ॥ ১৭ ॥ 

নন্বনেকেষাং সন্গিধিবর্তিনাৎ মধ্যে কতমস্য স্থাবরদ্রব্যক্রষণে 'বৈশিষটা- 
মত আহ সান্বিধ্যেত্যাদিন। । সান্নিধ্যবর্তিনাৎ মধ্যে জ্ঞাতির্গোত্রজে। বিশি- 

ধ্যতে, সবর্ণঃ সমানবর্ণো বা বিশিষ্যতে, তযোজ্ঞ 1াতিসবর্ণযোরভাবে সুহৃদে! 

মিত্রাণি বিশিষ্যন্তে'। নন্থু রহূনাৎ গোত্রজানাৎ সবর্ণানাং হুহেদা্চ মধ্যে 

কতমন্যৈ স্থাবরং দ্রব্য ততশ্বামী বিক্রীনীতেত্যত আহ বিক্রেত্রিচ্ছেতি 
বিক্রেতুর্বিিক্রয়কর্ত,রিচ্ছা গবীষসী গুরুতব৷ ভবেৎ। ক্রমত এব তেষাং 
মধ্যে যষ্মৈ বিক্রেতুমিচ্ছেত্রন্মৈ এব বিক্রীণীতেতি ভাব£ ॥ ১০৮ ॥ 

নন্বন্যনির্নীতমূল্যং স্থাবরং বিত্তং তস্ম ল্যং দদতা সমীপস্থায়িন! 
জ্রীষেত নির্দীতযূল্যেনানোন বেতাশঙ্কায়ামাহ নির্ণাতেত্যাদিনা । শ্থাবরস্য 
বিত্তপ্য ক্রয়োদ্যুমে সতান্যেন সমীপস্থৃতিম্নেন পুংস! নির্ণীতমূল্যেৎপি 
মূল্যে নির্ণীতেৎপি সতি তশ্মল্যমন্যনিীতমৃল্যকস্থাবরাদ্্রব্যমূল্যং চেদ্যদি 
সমীপস্থো জনে! রীতি দদাতি তদা২পরঃ সমীপ্হ্ভিন্নো জনঃ ক্রেতা 

ক্রায়কে। ন ভবেৎ, কিন্তু সমীপস্থ এব মৃল্যং দত্ব। ক্রীণীয়াদিত্যর্থ2 ॥ ১০৯ ॥ 
» ০ স্থাবরধনস্য মৃল্যৎ দাতুষশকৃনুবতি তদিক্রয়ে সম্মতিং বাপি কুর্বতি 

সম্ীগরস্থাযিনি জনে ছৃবস্থায তথ্ষিক্রেতুং তত্ন্বামী শক্নোতীত্যার্ত আহ 
৫৫ 



! 

হা মহানির্ব্বাণতস্ত্রম। 

ক্রীতং চেং স্থাববং দেবি' পরোক্ষে প্রতিবাপিনী;। 

শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্বাসৌ প্রাপ্তি ॥ ১১১॥ 

ক্রেতা তত্র গৃহাবামান্ বিনিন্মীতি তনক্তি বা! ! 

মূল্যৎ দত্বাপি নাপ্লোতি স্থাববং সমিধিস্থিতঃ ॥ ১১২ ॥ 

কবহীন৷ গ্রতিহতা বন্যাবণ্যাতিচুর্গম] | . 

অনাদিষ্টোহপি তাৎ ভূমিৎ সম্পন্নাৎ কর্তূম্থতি ॥১১৩॥ 

মূলামিতা'দিনা। সন্নিধিস্থঃ সমীপস্থাধী জনশ্মেদ্যদি স্থাববস্ মূল্য দাতু 
মশক্তে! ভবেত, তস্য বিক্রণ্বহুপি বা সন্মতঃ সন্মতিম:ন্ ভবে, তদা গৃহী 
গৃহদস্থাৎন্যন্মৈ সম্িধিস্থৃভিন্নায বিক্রযে শকোতি শক্তো ভবতি ॥ ১১০ ॥ 

নন্থ সমীপত্থীধিনঃ পরোক্ষ এবান্যেন ক্রীতং স্থাববং বিত্ত ক্রেতৈব 

্রাপ্তমহ্থতি তৎ শ্রচ্ত্বৈব হস্থা,লাং দদৎ দমীপন্থাধী বেত্যাশক্ষাযামাহ 
ক্রীতঞ্চেদিত্যাদিন। । ছে দ্েবি। চেদ্যদি প্রতিবাসিনঃ সম্নিধিস্থারিনো 

জনন্য পবোক্ষে স্থাবসং দ্রবমন্যেন ভ্রীতং ভবে, তদা শ্রবণাদেব 
তন্মলামন্যক্রীত্থাবদ্রবাং প্রাপ্তৎ নাহৃতীতি চিতম,। ১১১॥ 

ক্রাধকজনবিনি রম তমন্দিবাবামং ততস্ভপ্নমন্দিবোঞবনং বা কীতং স্থাবর- 

ধনং মৃল্যং দত্বাপি সমীপস্থাধী নাপ্,ম্ভীত্যাহ ক্রেতেত্যাদিনা। ক্রেতা 
জন্তত্র জীতে স্থাববে যদি গৃহারামান্ গৃহাণ্যুপবনানি চ বিনির্্াতি 

কবোতি তত্র বিনির্মিতানেব তান্ ভনক্তযামর্দঘতি বা তদা সন্নিধি- 
স্থিতো৷ জনে। মূল্যং দন্বপি স্বাববধনং নাপ্লেততি ন লভ্যতে ॥ ১১২ ॥ 

ভূমিপালেনানাজ্ঞাপিতেনাপি পুংসা জলোস্ভব। কাননোভ্ভবা চ 

করহীনাখিলাভূমিঃসম্পন্ন! বর্তব্যেত্যাহ করহীনেত্যাদ্িনা। বন্যা জলো- 

স্ভবাইরণ্যা কাননোস্তবা চাতিদুর্গমাতএবাংপ্রতিহতাখিলাংতএব করহীন! 

রাজগ্রাহ্ভাগরহিতা যা ভুমিস্তাং ভূমিমনাদিক্টোংপি ভূপেন।নাজ্পো২ংপি 



ঘাদশোল্লাসঃ। টু 8২৯ 

বন্ুতুয়াসসাধ্যাযাস্তস্যা ভূমের্ম্মহীভূতে | 

দত্বা দশাংশং “ভূষ্জীয়াৎ ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ ॥ ১১৪ ॥ 

বাপীকুপতড়াগানাৎ খননৎ বৃক্ষবৌপণহ । 

পরামিষ্টকবে দেশে ন গৃহুৎ কর্তূমর্তি ॥ ১১৫4 

দেবার্থ দ্কুপাঁদৌ তথা শ্োতন্বতীজলে । 
পানাধিকাবিণঃ সর্বেব মেচনেহস্তিকবাসিনহ ॥ ১১৬ ॥ 

পুকষঃ সম্পন্নাং শস্যাঢাৎ কর্ণূমঙ্গি , বনে জলে তা, বন্যাদিত্যাদিত্যো 

যদদিতি যৎ। পনঃ কীন্ন।লমম্বৃতং জীবনং ভূবনং বনমিত্যমবঃ। অবণ্যে ভবা 

আরণ্যা অবথাঞজ ইতি ণঃ॥ ১১৩ ॥ 

অনেকাবাসসাধ্যবন্যাবণ্যক্ষিতিজাতবস্থুনো দশমাংশং ভূমিস্বামিত্বা- 
দ্রাজ্জে সমর্্যাবশিষ্টৎ সর্ব্বৎ স্বযং ভোক্তবামিত্যাহ বহ্িত্যার্দিনা। যতো! 

নৃপো বাজ। ভূ্মন্বামাত্ো বত প্রযাসসাধ্যাধা অনেকপরিশ্রমনিষ্পাদযা- 

যাস্তনা1 বনাযাধা *মাবণা[বাশ্চ ভূমের্জাতস্য বস্তনে। দশাংশং দশমাংশং 

মহাভূতে বাজতে দত্বাহবশিল্টং স্বযং ভুপ্্ীত ॥ ১১৪॥ 
অন্যানাকাজ্সি”্ত2পাদকে স্থানে ৰাপ্যাদ'নাং খননং রঙ্গাঁণামাবো- 

পণং গেহুস্য নিব ।ণং চন বি-ধঘমিত্যাহ বাপীত্যাদিনা। বাপণাদিখনন- 

বক্ষবোঁপণগুহকবণসঝাহ পবাণিক্ট কবেহন্যানীপ্সিতোতৎ্পাদকে দেশে 

বাপীকুপতডাগানাং খননং তথা ব্ৃক্ষদ্য বোপণং তথ! গৃহমপি কর্তং 

জনো নারহতি ॥ ১১৫ ॥ 

দেবার্থদত্তকুপাফিজলে নদীজলে চ সর্বেষাং পাঁনাধিকারিত সেকা- 
ধিকাবিতা হু ভুন্নিকটস্থাধিনামেবেত্যাহ দেবার্থমিত্যাদিন! | দেবার্থং দত্ত- 

স্কৃপদৌ তদা আোতম্বতীজলে নদীবারিণি সর্বে পানাধিকাবিণঃ সেচনে 

ত্বস্তিকুবাপিনো নিকটস্থায়িন এবাধিকারিণো! তবেধুঃ ॥ ১১৬ | 
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যত্বোয়সেচনাল্লোকা ভবেয়ুর্জলকাতরাঃ | ॥ 

ন সিঞেমুর্জলং তন্মাদপি লম্মিধিবর্তিমঃ ॥ ১১৭ ॥ 

ধনানীমবিতত্তীনীমংশিনাং .সম্মতিৎ বিনা । 

তথ নির্ণাতবিত্তানামসিদ্ো ন্যাসবিক্রুযৌ, ॥ ১১৮ ॥ 

স্থাপ্যানাং বদ্ধবিভ্তানাং জ্ঞানান্নফেঁহপ্যবত্বতঃ। 

তন্মল্যং দাপযেভেন ন্বামিনে সর্ব্রথা নৃপঃ 0১১৯॥ 

নন্গ যতপানীযসেচনতন্তৎসমীপস্থাধিনে! লোক! জন! ব্যাকুল! তবেযু- 

গ্জ্লং সেচপীয়ং ন বেত্াত আহ ধত্বোমেত্যাদিন৷। যত্তোষসেচনা 
দ্যস্য কুপাদের্বধারিণঃ মেকাল্লোকা! জনা জলকাঁতবাঃ পানীষব্যাকুলা ভবে 
ুস্তল্যাজ্জলং সন্নিধিবর্তিনোহপি ন সিঞ্চেধুঃ দুববর্তিনান্ত কা বার্তা ॥ ১১৭ ॥ 

দায়াদা সন্মতয়োববিভক্তদ্রব্যন্যাসবিক্রয়যোর্নির্যরহিতদ্রব্যন্যাসবিক্রয- 

য়োশ্চ সিদ্ধত্বং ন ভবেদিত্যাহ ধনানামিত্যাদিনা! । অংশিনাং দাযাদানাং 

লন্মতিং বিনা অবিভক্তানাং ধনানাং ন্যাসবিক্রযাঁবসিদ্ধৌ সিদ্ধ ন ভবে- 

তাম। তথানির্নীতবিভানাং বিত্তানীমান্যসোবেতি বিত্তানীমানীযাস্ত 
বেতি নির্ণ্রহিতত্্রব্যাণাং স্থাপনবিক্রমৌ সিদ্ধ ন স্যাতাম. ॥ ১১৮ ॥ 

বস্যালযে ন্যন্তপ্রেব্যাগাঞ ভ্রানপূর্ববকাদযন্তান্নাশো ভবেৎ তেন পুংসা! 
তন্বুল্যং তৎস্বামিনে নৃপতিনা দাপযিতব্যমিত্যাহ স্থাপ্যানামিত্যাদিন! 

জ্ঞানাদবতৃতো জ্ঞানপূর্ব্বকাদযন্তরাৎ স্থাপ্যানাৎ ন্যাসবিত্তানাং বদ্ধবিত্তানাঞ্চ 
নষ্টেহপি নাশেহপি সতি যদ্দোহে স্থাপিতানি বদ্ধানি চ বিত্তানি নক্টানি 
তেন পুংস! তন্মূল্যং স্থাপিতবদ্ধবিত্রমূলাৎ স্বামিশে তদ্ধিত্তাধিপতয়ে 

নৃপো রাজা সর্ব্বথা সর্ববপ্রকারেণ দীপয়েৎ , ভ্তানান্রফটেহুপ্যফত্বহত ইতি 
ব্ধতা সদাশিবেন তত্রক্ষাঁয়ৈ যত্তুসত্বেংগি কথক্চিত্বম্নাশে সতি ভন্ম,ল- 
পেগ ন দবাপগ্নিতব্যমিতি-ম্ুচয়ামাস ॥ ১১৯ ॥ 
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অত্ষ্িত্য স্থপকস্য পশথাদিত্যস্তবস্তনাং । 

ব্যবহাবে কৃতে তত্র ধার্তা মদ্পোষষেৎ পশৃন্ ॥ ১২০ ॥ 

লাভে নিযোজধেদ্যত্র স্াববাদীনি মানবঃ। 

নিয়মেন বিনা কাললাভযৌবন্যথা ভবেও ॥ ১২১.॥ 

সাধাবপানি 'বস্তনি লাভার্থৎ নৈব যোজযেৎ। 

মতে পিতবি সর্বেষামং শিনাং সম্মতিৎ বিনা ॥ ১২২ ॥ 

স্থাপকদন্মত্যা কৃতন্যন্তপন্থাদিনস্তব্যবহাবেপিব পুংসা স্থাপিতাঃ 

পশবঃ সংপোষধিতব্যা ইত্যাহ অভিমত্যেত্যাদিনা। স্থাপকস্য 
দ্রবানা'সকপ্যাভিমত্যা সন্মতা| পশ্বাদিন্যস্তবস্তনাৎ ব্যবহাবে কৃতে 

সতি তত্র তেষু ন্যস্তবস্তষু মধ্যে পশূন ধার্ত। ধারকঃ পুরুষঃ সন্তোষ 

যেৎ। সংজ্ঞা পূর্ববকবিধেবনিত্যত্বাৎ পশ্বাদিন্যস্তবস্ত্রনামিত্যত্র নামীতি ন 
দীর্ঘ্ষম.। আমজস্যাপ্যনিত্যত্বাৎ ধার্তেত্যতরার্ধীধাতুকস্যেডুলাদেবিতি 
নেডাগমঃ ॥ ১২০ ॥ 

কাললাভযোর্নিষমত কুত্বৈব যম্িল্লাভে স্থাববাদিদ্ররাণি প্রযোজান্তে 
তমা অনাথাত্বং ভবেদ্িত্যাহ লাভে ইত্যাদ্দিনী। কাঁললাভধঘোর্নিযমেন 

বিনা ঘত্র *লাভে ফলে স্থাববাদীনি বস্তুনি মানবো নিযোজযেৎ স 
লাভোহন্যথ৷ ভবেং। নীবীপবিপণং মূলধনং লোভোইধিকং ফল- 
মিত্যমবঃ ॥ ১২১1 

পিতুঙ্বাৃষ্ধ সুর্ব্রাতৃণাং সম্মতেরভাবে সামান্য্রব্যাণি লাভার্থং 
নৈব প্রযোক্তব্যানীত্যাহ সাধাবগানীত্যাদিনা। পিতরি মৃতে সতি সর্বেষা- 
মুংশিনাং জম্মতিং বিন! সাধারণানি সামান্যানি বস্তৃনি লাভার্থং ফলার্থ 

নৈক যোজযেৎ ॥ ১২২ ॥ 
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ক্রমব্যত্যয়মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে মতি । 

নৃপস্তদন্যথা] কর্তৎ ক্ষমো ভবতি পার্ধবতি 1॥ ১২৩ ॥ 

জননঞ্চীপি মবর্ণৎ শবীবাঁগাহ বা! সৎ । 

দান তৈব কন্যাষা ব্রাঙ্গোদ্বাহঃ সরৎ পরত ১২৪ ॥ 

নৈকপুত্রঃ স্থতৎ দদ্যান্নৈকস্্রীকস্তথা স্থিতৎ | 
নৈককন্যঃ স্থতাং শৈবোদ্বাহে পিতৃহিতঃ পুমান্ ( ১২৫ ॥ 

বিপবীতক্রমকেণ মূলোন স্থাববাদিদ্রব্যাণাং জাতৎ বিক্রণমন্যথ! 

কর্তৎ নৃপেণ শক্যত ইত্যাহ ক্রমেতাদিনা। হে পার্কতি। ক্রমস্য 
ব্যত্যাযো বিপর্্যষে! যত্র তথাভূতেন যূল্যেন দ্রবাণাং বিক্রষে সি 
হবপ্পমূলোন ভূষিষ্ঠমূল্যানাং ভূথিষ্ঠমূল্যে ন চ স্বপ্পমূল্যানাৎ ভ্রব্যাগাং 

বিক্রষণে সতি তথ্থিক্রঘণমন্যথা কর্ভং হৃপৌ নবাধিপঃ মো 

ভবতি ॥ ১২৩ ॥ 

নন্গু বেদোক্তবিধিভিরেকেনোদ্াহিতাঁ কন্যা জীবত্যেব ভত্যিন্মতে ব! 

পুনস্তৈরেব বিধিভিবন্যেনোদ্ধাহ্া ভবে বেহাত আহু জননমিত্য।দিন! । 

যথা শবীবাণাঁ জননমুৎপত্তিম্মবণং মৃতিশ্চাপি সকদেকবাবমেব ভব্তি, 
তখৈব দানং কন্যাথ। ব্রাহ্ষোদ্বাহস্চ সকৃৎ সকুদেব ভবতি, বাঁন্ষাদ্বাহ ইতি 

ব্যাহবতা মহাদেবেনৈকেনোদ্বাহিতাষা অপি কন্য।যাঃ শৈববিধিভিস্তব পুন- 

কুদ্ধাহো ভবত্যেবেতি স্চযাশ্বভুবে ॥ ১২৪ ॥ 

একপুত্রেণৈকস্কীকেণৈকপুত্রীকেণ চ পিতৃহিতেন পুৎমা” পুভ্ত্রদানং 

স্্রীদানং শৈবোদ্ধাহে কন্যাদানঞ্চ নৈব কার্ধ্যমিত্াহ নৈকপুত্রতইতা দিন! । 
একপুত্রঃ পুষান্ শ্ুতং পুত্রৎ কম্মৈচিন্ন দদ্যাৎ, তথৈকন্ত্ীকঃ স্বিষৎ 
দদ্যাং, ধককন্যশ্চ শৈবোদাহে স্থৃতীং কন্যাং ন দদ্যাথ্, 'ধুত্রা দীল।ম- 
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দৈবেখু্পত্র্য চ বাণিজ্যে বাঁজদ্বারে বিশেষতঃ । 

যদ্দিদধ্যাৎ প্রতিনিবিস্তত্নিষস্তঃ কৃতির্ভবেৎ ॥ ১২৬ ॥ 

ন দণ্ডাহঃ প্রতিনিধিস্তথা"দুতোহপি স্থত্রতে ! | 

নিষেক্তিকৃতদোষেণ বিধিবেষ সনাতনঃ ॥ ১২৭ ॥ 

খণে কৃুষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্েষু কর্মসথ । 

যদ্যদঙ্গীকৃতং লোকৈস্তৎ কার্্যৎ ধর্শসম্মতং ॥ ১২৮ ॥ 

দান হেতুং দর্শযন, পুমাংসং, বিশিকনটি কথন্ত,তঃ পুমান্ পিতৃহিতঃ 
যতঃ পিভভো1 হিতভাহতে। ন দদ্যাদিভার্ঘঃ ॥ ১২৫ ॥ 

প্রতিনিধিনা বিহিতং যদ'ইদ্দবাদিকং কর্ম সর্ব্বমাত্মনৈব বিহিতং 
ভবেদিত্যাহ দৈব ইত্যািনা । দৈবে পিত্র্যে বাণিজো চ বর্মাণি বিশে- 

যতো বাজদ্বাবে চ, প্রতিনিধিধ্ধিদধ্যাত্তন্নিযন্তঃ গ্রবর্তধিভুঃ ক্ৃতির্ভবেৎ 

দৈবে পিত্রো বাণিজ্য ইনি নিদ্ধাবণে সপ্তমী ক্রিযতে ইতি কৃতিঃ। জ্িয়াং 

ক্রিন্িতি কর্মাণি ক্িন্ ॥ ১১৬ ॥ 

নন্থ নিযস্ত্রাকতেনাপবাধেন প্রতিনিধিদুতৌ দ্গুনীত্মী ভবেতাৎ ন 

বেন্যত আহ নেত্যদিনা। হে স্থত্রাত। শোতনবতশালিনি! নিযোক্ত.কৃত- 
দোষেণ নিমস্তবিহিতাপবাধেন প্রতিনিধিঃ তথা ছুতশ্চাবোংপি দণ্ডাহে। 

নভবেৎ। এষ সনাতনো নিত্যো বিধিবির্ধানম্ ॥ ১২৭ ॥ 

খণরৃব্যাদাবন্যেষু চ সকলকর্মস্থ নিখিলস্যান্গীক্কতযাবশ্যকরণীযতা- 
মহ খণ ইতটাদিনা। ধণে কষৌ বানিজো ববিকবর্্ণি চ তথান্যেষু সর্বেষু 

কর্ন লোকৈজ্জনৈর্রন্বসম্মতৎ যদ্যদক্্ীক্ৃতং ততসর্ধ্বং কার্ধ্যৎ বিধাতব্যম. | 

ধ্্মতমিত্যনেন পুাপসম্মতং শ্বীকৃতং সর্ব লোকানামকরণীয- 

মিত্তি ধ্বনিতম ॥ ১২৮ ॥ 
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অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনংক্ষবঃ )' 

তৎপাতৃন্ পাতি বিশ্বেশস্তন্মাল্লোক্হথিতো ভবেৎ ॥১২৯॥ 

ইতি শ্রীমহানির্কাণতস্ক্রে সর্কতস্ত্োতমোত্তমে সর্ব্রধর্ম্নির্ণয়- 

সাবে শ্রীমদাঁদ্যাসদাশিবসম্বার্দে সনাতনব্যব- ” 

হাবকথনং নাম দ্বাদশোল্লাসং। 

আত্মনা ভদ্রমভিলষ্যপ্চিন্মানবৈর্লোকহিতৈবেব ভবিতব্যমিত্যাহ 
আধীশেনেত্যাদিনা। যতোহুধীশেন ভগদীশ্ববেণাবিতং রক্ষিতৎ বিশ্ব 

সংসাবং নিনংক্ষবে! নাশযিতুমিচ্ছবো! জনাঃ স্বঘংন্লাশং যাস্তি প্রাপ্,বস্তি 

তৎপাতুন্ বিশ্বপালকাংস্ত বিশ্বেশঃ পাতি বন্ষতি তক্মান্ধেতোর্লোকহিতো! 

জনো৷ ভবে, নশ্যত্যত্রাহস্তরভাবিতোণ্যর্থঃ ॥ ১২৯॥ 

ইতি প্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াৎ দ্বাদশোল্লাসঃ। 



ব্রয়োদশোলাসঃ | 

স্শারহেটাি 8৮০ 

ইতি নিগদিতবস্তৎ দেবদেবং মহেশ 

নিখিলনিগমসাবং ন্বর্গমোক্ষেকবীজং | 

কলিমলকলিতানাং পাঁবনৈকান্তচিতা 

ত্রিভুবনজনমাতা! পার্বতী প্রাহ ভক্ত্যা ॥ ১॥ 

দেবুযবাঁচ। 

মহদ্যোনেরাদিশজেক্ম্মহাকাল্যা মহাছ্যতেঃ। 

সুন্মবাতিসূন্সস্ূতাযাঃ কথৎ রূপনিরূপণঃ ॥ ২ ॥ 

রূপং প্রক্কন্তিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা। 

* এতন্মে সংশয় দেব । বিশেষাচ্ছেতুমর্থদি ॥ ৩ ॥ 

ইতীত্যাদিন!। নিগন্দিতবস্তমূ কথিতবস্তমূ কলিমলকলিতানাং পাঁধ- 
নৈকান্তচিতা কলিমলৈঃ সংযুক্তানাং জনানাং পাবনে দুমানসা ॥ ১৪ 

পার্বতী মহেশং প্রতি কিমাহেত্যপেক্ষাযামান্ছ মহুদ্যোনেরিত্যাদিন!। 
মহদ্যোনেঃ মহত্তত্বোৎপত্তিস্থামভূতায়াঃ ॥ ২॥ 

সা.মহাকালী এতৎ এতম॥ ৩ ॥ 

€ডি 



৪৩৩ মহানির্বাণতত্তর্। 
4 

শ্রীসদাশিব উবাচ 

উপাসকানাং কার্ধ্যায় পুরৈব কথিতং প্রিষে !। 

গুণক্রিষাঁদুপাবেণ রূপত দেব্যাঃ প্রকল্িতৎ ॥ ৪ ॥ 

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কষে বিলীয়তে ৷ 

প্রবিশত্তি তঝ। কাল্যাৎ সর্ববভূতাঁনি শৈলজে । ॥ ৫ 

অতত্তপ্যাঃ কলশভেনিওগাধা নিবাকতেঃ | 

হিতাঁযাঃ গ্রাপণ্তবোগানাঁৎ বর্ণঃ কুষ্ণো। নিরূপিতঃ ॥ ৬ ॥ 

নিত্যায়াঃ কালরপায়। অব্যয়াযাঃ শিবাত্বনঃ । 
অসৃতত্বাল্পলাটেল্যাঃ শশিচিহ্ৃং নিরূপিতহ ॥ ৭ ॥ 

শশিনূরধ্যানিভিন্নি ত্যেবখিলং কালিকং জগৎ । 

অত্োত্তবং ৪।সদাশিব উবাচ । উপাঁসকানামিত্যাদিভিদ্দশভিঃ | হে 

শ্রিষে । উপাসকানাং জনানাং কার্ধ্যা গুণক্রিযান্ুসাবেণ দেবা! মহ 

ফাল্যা রূপং কশ্পিতং ন্ তু বাস্তবগিতি পুবৈব মযা কথিতম, ॥ 9 ॥ 
শ্বেতেত্যাদিন৷ । হে শৈলজে । পার্বতি । যথা কষে বর্ণে শ্বো৬পী তা 

দিকে বর্ণে! বিলীষতে বিশেষেণ ল্লীনো ভবতি, তাঁখব কাল্যামপি ভূতানি 
প্রবিশস্তি গ্রলীযস্তে অতো হেতোস্তস্যাঃ কাল্যা বর্ণঃ কষে নিকপিতঃ 

কথিত ইত্যববযঃ। প্র।গ্রযোগানাম্ লবজ্ঞানপমোক্ষোপাযঃনাম্ ॥ ৫1৬ | 

নিত্যাষা ইত্যাদিনা | নিত্যাযা বৃদ্ধত্বশূন্যায়া৷ অব্যযাযা অপক্ষয়বহি- 
ভাষাঃ শিবাত্বনঃ কল্যাণস্বরূপাষাঃ কালরূপাধা অপ্যাঃ কাল্যা অমৃত- 

ত্বাৎ হেতোর্ললাটে শশিচিন্বুং নিকূপিতং কথিতম. ॥ ৭ 



ভ্রযোদশো্লাসং | ৪:৫৭ 

সম্পীশ্যতি যতস্তম্মাৎ কল্গিতৎ নয়নত্রয়ং ॥ ৮। 
গ্রসনাৎ সর্বসত্ানাৎ কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ। 

তদ্রক্তপজ্ঘে। দেবেশ্টা বাসো৷ রূপেণ ভাষিতৎ ॥ ৯॥ 

লমযে সমযে জীববক্ষণহ বিপদঃ শিবে ।| 
প্রেবণহ স্বন্বকার্ষ্যেু বরশ্চচাভযমীবিতহ ॥ ১০ ॥ 

বজোজনিতবিশ্বানি বিউভ্য পৰিতিষ্ঠতি । 

অতে। হি কথিতং ভদ্দরে ! বক্তপন্মাসনস্থিতা ॥ ১১ ॥ 

্রীড়ন্তং কাঁলিকং কাল পীত্বা মোহমধীৎ স্ববাৎ। 
পশ্যান্তী চিন্মধী দেবী সর্ববসাক্ষিত্বপিণী ॥ ১২ ॥ 

এবং গুণানুলাবেণ রূপাণি বিবিধানি চ। 

কক্সিতানি হিতার্থায় ভক্তানামঙ্গমেধসাহ ॥ ১৩ ॥ 

কালিকম, কালসম্তবম্ ॥ ৮1 

সর্ধবসন্বানাম্ অশেষজন্তূনাম, কালদস্তেন কালদ্ূপেণ দস্তেন স্দ্রত্ত- 

সঙ্ঘঃ সর্ববসন্থকধিবসমূহঃ ॥ ৯। 

সমযে ইত্যাদিনা। হে শিবে। সমযে সমযে কুলে কালে বিপদঃ 
নকাশাৎ :জীবানা্ বক্ষণং স্বস্বকার্যেষু প্রেবণং চ কালিকায়া বরশ্চা- 

ভঘমীরিতম়, £ বিপত্তো৷ জীবানাং রক্ষণমভষং কথিতৎ স্বস্বকার্যেষু প্রেরণ, 

ববঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥ ১০॥ 

* বিস্টভা অবলখয ॥ ১১ | 
॥কালিকম্ কালসন্তবং জগৃৎ। চিম্ময়ী জাণন্থয্নপা ॥ ১২৪ ১৩ ॥ 



৪৩৮? ষহানির্ব্বাণতস্ত্র্া 

ভ্রীদেব্যুবাচ | 

ং ঘৎ কথিতং কাল্য! জীবনিস্তাবহেতবে। 

তস্যানুরূপতে৷ মুর্তিং স্বগ্ময়ীৎ বা শিলামুষীং ॥১৪% 

দারুধাতুমধীং বাপি নিশ্ায় যদি সাধকঃ। * 

বিচিত্রভবনৎ কৃত্বা বস্ত্রীলঙ্কারভূষিতাং ॥ ১৫ ॥ 

স্থাপয়েত্তত্র দেবেশ কিং ফলং তস্য জাযতে । 

প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তদ্যাঃ প্রতিকৃতেঃ গ্রভো 11 
কর্তব্যা তদশেষেণ কৃপযা৷ মে প্রকাশ্য তাৎ ৷ ১৬ ॥ 

বাপীকৃপগৃহাবামদেবপ্রতিকৃতেস্তথা ৷ 

প্রতিষ্ঠ। সুচিত। পূর্ব্বং গদিতা ন বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥ 
তথ্বিধানমপি শ্রোতুমিচ্ছামি তৃম্ুখান্মুজাৎ । 

কথ্যতীৎ পরমেশান ! কৃপযা। যদি বোচতে ॥ ১৮ ॥ 

আদ্যাধাঃ কালিকাযাপ্স্তিন্নানাং চ দেবতানাঁং প্রতিমায়া ণৃহার্দীনাঞ্চ 

প্রতিষ্ঠ। বিধানং, ফলং গৃহাঁদিপ্রদানফলঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছস্তী । শ্রীদেব্যুবাচ-_ 
ধ্যানমিত্যাদিন!? হে প্রভো! ৷ জীবনিস্তারছেতবে কাল্যা যষ্ধ্যানং কথিত 
তস্য ধ্যানস্যান্ুরূপতো মৃগ্ময়ীং মৃত্তিকাবিকাঁরতূতাঁং "শিলামধীং দাঁরু- 

ধাতুময়ীং বা! মুর্তিং নিন্মায় বিচিত্রং ভবনং কৃত্ব! তত্র ভবনে রস্ত্রালঙ্কাব- 
ভূষিতাং দেবেশীং কালীং দাধকে। যদি স্থাপয়েত্বদা তস্য সাধকস্য কি” 
ফলং কায়তে ইত্যন্ব়ঃ। প্রতিক্কতেঃ প্রতিমায়াঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫0১৫ | ১৭ |. 

অপিন। ফলম,॥ ১৮ ॥ 



ভ্রিমোদশোষ্পাসঃ। ৪৭ 

শ্রীসদাশিব উবাচ। 

গুহামেতৎ পরৎ তত্বং খত পৃষ্টৎ পরমেশ্বরি !। 

কথয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥' 

সকাম'শ্চৈব নিক্ষাম। দ্বিবিধা কুবি মানবাঃ। 

অকামানাং পদৎ মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ 

যো যদ্দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপবতি প্রিষে 1। 

স তল্লোকমবাপ্সোতি ভোগানপি তদুঘ্ভবান্ ॥ ২১॥ 

মৃগ্মষে প্রতিবিদ্বে তু বসে কল্পাযুতৎ দিবি। 

দাকপাষাণধাতৃনাং ক্রমান্দশগুণাধিকং ॥ ২২ ॥ 

তৃণকাষ্ঠাদিধচিতং“ধ্বজবাহনসংযুতং । 

মন্দিবং দেবমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য বা নবঃ।' 

সংস্্ধযাছুৎসথজেদ্াপি তস্য পুণ্যৎ নিশীময় ॥ ২৩ ॥ 

তৃণাদ্রিনির্ষ্িতৎ গেহৎ যে! দদ্যাৎ পবমেশ্ববি ! | 

বর্কোটিসহত্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি ॥ ২৪ ॥ 

ইকাগৃহদানে তু তক্মাচ্ছতগুণং ফলং।" 

ততৌহ্যুতগুণং পুণাং শিলাগেকপ্রদানতঃ॥ ২৫॥ 

অপীদেব্যব্ং প্ার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ গুহামেতদিত্যাদিন! ॥ 
ষ্ঠ 

১৯1২8 ২১৯। 



র 

৪৪ মহানির্ববাণতঙ্ু্। 

সেতুসংক্রমদাতাদ্যে। যমলোকং ন পশ্যতি/ 

সবখং স্থরালষং প্রাপ্য মৌদতে স্বর্নিবাসিভিঃ ॥ ২৬ ॥ 

বক্ষাবামপ্রতিষ্ঠাতা। গত্বা ভ্রিদশমন্দিরৎ | 

কল্পপাদপর্ন্দেযু নিধসন্ দিব্যবেশ্মানি । 

ভুঙ্ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীগ্নিতান্ ॥২৭ ॥ 

প্রীতযে সর্বসত্বানাং যে প্রদছথযর্জলাশয়ং । 

বিধৃতপাপাস্তে গ্রীপ্য ব্রন্ধলোকমনাময়ৎ। 

নিবসেযুঃ শতং বর্ষানন্তসাঁং প্রতিশীকবং ॥ ২৮ ॥ 

যে! দদ্যা্থাহনং দেবি! দেবতী প্রীতিকাবকং | 

স তেন বক্ষিতে। নিত্য তল্লোকে নিবসেচ্চিবহ ॥২৯) 

মৃগ্নয়ে বাঁহনে দন্তে ফলত জাযতে ভুবি। 

দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকং ॥ ৩০ ॥ 

রিস্তিকা কাংশ্টতাআাদিনির্ম্মিতে দেবধাহনে । 

দভ্ে ফলমবাপ্পোতি ক্রমাত শতগুণাধিকৎ ॥ ৩১ ॥ 

দেব্যাগারে মহাসিংহং রূুষভং শঙ্কবালযে । 

প্রতিবিষ্বে প্রতিমাযাম, অত্র প্রতিষ্ঠাপিতে সতি উত্যধ্যাহার্য্ম.॥ ২২॥ 
নিশাময় শৃণু | ২৩ ॥ ২৪ ॥২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭] 

জলাশঘম, বাপীকুপাঁদিকম, অনাময়ম নিরুপ্রেবম, গ্রতিশীকরম, 
গ্রত্যন্বকবম 1 ২৮॥ 

তল্লোকে তল্য দেবস্য লোকে ॥ ২৯ 1 ৩০ ॥ 



হয়োদশোলাসঃ | ৪৪১ 
্ 

'গরুড়ৎ কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোতমঃ ॥ ৩২ ॥ 

তীক্ষদহষটঃ করালাম্তঃ শটাশোভিতকন্ধবঃ | 

চতুবজ্ছি ব্বজনখো মহানিংহঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥ 

শৃঙ্গাযুধ, শুদ্ধকায়ঃ* চতুষ্পাদনিতক্ষুবঃ | 

বৃহংককুং কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্বামস্ন্ধো রৃষঃ স্থৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

গকড়ঃ পক্ষিজঙ্ঘস্ত নবান্তো দীর্ঘনাসিকঃ। 

পাদসক্কে'চসংবিউঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাগ্রলিঃ ॥ ৩৫ ॥ 

পতাকাধ্বজদানেন দেবগ্রীতিঃ শত সমাঃ। 

ধ্বজদওস্ত কর্তব্যে দাত্রিংশদ্বন্তনন্মিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 

সথদূশ্ছিদ্রবহিতঃ সবলঃ শুতদর্শনঃ | 

বেহ্টিতো৷ বক্তবস্ত্রেথ কোটো চক্রসমন্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥ 

বিস্তিকা পিস্তলম২॥ ৩১] ৩২ | 

মহাসিংহন্বকপমাহ তীক্ষদংস্ট, ইত্যাদ্যেকেন। কবালার্সাঃ দন্তববদনঃ 
শটাঁশোভিতকনবঃ শটযা পরস্পবঙ্লিন্টবোমবিশেষসমূহেন শোভিত 

কদ্ধবা যস্য 'তথাভূতঃ চতুবজ্বি ৪ চতুষ্পাৎ॥ ৩৩। 

বুষভশ্বরূপমাহ শৃঙ্গ।যুধ ইত্যাদ্যেকেন । অসিতক্ষুর; নীলখুরঃ ॥ ৩৪ ॥ 
» গকড়ন্বরূপমাহ গকড় ইত্যাদ্যেকেন। নরাদ্াঃ মনুষামুখ£শ। ৩৫ ॥ 

পতাকেত্যাঘিনা £ পতাকাধ্বজদানেন পতাকাপঠিতধ্বজসমর্পণেন 

শতং সমাঃ শতরর্ধাণি দেবগ্রীতির্ভবতি, তযোর্শধ্যে পুর্র্বং ধ্বজন্বর্ূপমাহ 
টি তি ০ 2 

দক ইতি বা পাঠঃ। 



8৪২ « মহানির্ব্বাণতত্ত্রষ্। 

পতাক৷ তত্র সংযোজ্যা ততৃদ্বাহনচিহ্িতা | 

প্রশস্তমূলা সৃষ্ষনাগ্রা দিব্য বন্ত্রবিনির্গিত| | 

শোভমান৷ ধ্বজাশ্ডে যা পতাকা স৷ প্রকীন্তিত৷ 1৩৮ 

বাসোভৃষণপত্যন্কয।নসিংহাসনানি চ। 

পানপ্রাশনতান্বলভাজনানি পতদৃগ্রহং ॥ ৩৯ ॥ 

মনিমুক্তা প্রবালাদিরত্বান্যাত্মপ্রিয়ঞ্চ যৎ। 

যো দদ্যাদ্দেবমুদ্িশ্য শ্রদ্ধীভক্তিসমন্থিতঃ | 

স তল্লোকং সমাসাদ্য তত্ভৎ কোটিগুণৎ লভেত ॥ ৪০ ॥ 

কামিনাং ফলমিত্যক্তং ক্ষবিষু স্বপ্নরাজ্যবৎ | 

নিক্ষামানাস্ত নির্ববাণং পুনবারৃতিবর্্জিতৎ ॥ ৪১ ॥ 

জলাশষগৃহারামসেতৃৎক্রমশাখিনাৎ। 

দেবতানাং প্রতিষ্ঠাযাং বাস্তদৈত্যং প্রপূজযেৎ ॥ ৪২ ॥ 

অনর্চয়িত্বা যো বাস্তৎ কুর্যযাৎ কম্মাণি মাঁনবঃ | 

বিদ্বন্তস্যাচরেদ্াস্তঃ পরিবাবগণৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥ 

কপিলাস্তঃ পিঙ্গকেশো ভীষণে রক্তলোচনঃ। 

ধ্বদদণ্ড ইত্যািনা সার্ধেন। কোট অগ্রভাগে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭1 

তত্র ধ্জদগুপিতাকামাহ তত্তদ্বাহনচিহ্রিতেত্যাদিনা সপাদক্কজোফেন। » 

ধ্বজাগ্রে ধবজদণ্ডাগ্রভীগে ॥ ৩৮ ॥ 

পতদ্গ্রহম, মুখাৎ পততো! জলতান্বলাদের্ব্বাছকং পানদবিশেষয়, ৩৯ 
সমাসাদা সংপ্রাপ্য ॥ ৪০ | ৪১1 ৬২॥৪৩। 



স্রযোদশোল্লাস। 

কোটবাক্ষো লম্বকর্ণে! দীর্ঘজঙ্ঘে। মহোঁদরঃ ॥ ৪৪ ॥ 

অশ্বতুণঃ কাককণ্ঠো বস্তবানুত্রতীস্তকঃ । 

এতে পবিকরা বাস্তোঃ পৃজনীয়াঃ প্রযত্বতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

মণ্ডল শৃণু বক্ষ্যামি ঘত্র বাস্তু প্রপুজয়েৎ॥ ৪৬ ॥ 

বেদ্যা বা সমদেশে বা শস্তান্তিরুপলেপিতে। 
বাধীশকোণয়োর্্ধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ । 

সূত্রপতক্রমেণৈব বেখামেকাং প্রকঙ্পয়েৎ ॥ ৪৭ | 

ঈশানাদ গ্রিপর্থ্য্তষ্পবাধ রচযেতথা । * 

আগ্নেষান্নৈঝতৎ যাব€ু নৈধতাদায়বাবধি ॥ ৪৮ ॥ 

দত্বা রেখে চতুক্ষোণমেকৎ মণ্ডলমালিখেত ॥ ৪৯ ॥ 

কোণসুত্রে" পাতিধিস্বা চতৃর্ধা বিভজেত্ত, তৎ। 

যথা তত্র ভবেদ্দেবি। মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ৎ.॥ ৫০ ॥ 

৪৪৩ 

অথ বাস্তদৈত্যস্য, পরিবারানাহ কপিলাস্য ইত্যাদিনা সার্দেন। 
পরিকরাঃ পরিবারাঃ ॥ ৪৪0 8৫ ॥৪৬॥ 

* বাস্তিগ্রপূজনার্থং মগ্ুলমেবাহু বেদ্যান্বেত্যাদিতিঃ। বেদ্যাঁং বা শস্তাস্তিঃ 

৫৭ 

প্রশন্তৈজ্জলৈরুপলেপিতে সমদেশে বা বাধীশকোণয়োর্মধ্যে পূত্রপাত- 
ক্রমেণৈব হস্তমাত্রপ্রমাণত একাং রেখাং প্রকপ্পয়েৎ, তথ! তেনৈৰ প্রকা 

রেণ ঈশানাদীশানফৌণমারভ্যামিকোণপর্যস্তমপরামূন্যাং রেখা রচয়েৎ, 
তথৈবাগ্েযুদমিকোণমারভ্য নৈধতৎ যাবৎ ইনখতকোণাবধি নৈথাতাৎ 
খনেখতমপি কোগমারত্য বারবাবধি বায়ুকোণপধ্যস্তং ক্রমতো দ্বে রেখে 
দস্য ধবকিধাতনন এঁকং চতুক্ষোণং মণডলমালিখেৎ ॥ 8৭ ৪৮ ॥ ৪৯ 



৪৪ মহানির্ববাণতন্ত্রম । 

ততো ভিত্ববা পুচ্ছমুলং বাকণাদছামবাবধি | 

কৌবেবাঁৎ যাম্যপর্যাত্তৎ দদ্যাদ্রেখাদ্ধষৎ স্থধীঃ ॥ ৫১ ॥ 

ততশ্চতুঘু কোণেষু কোঁণরেখান্বিতেত্বপি । 

কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেন শ্যসেদ্রেখাচতুষউয়ৎ ॥ ৫২ ॥ 

এবং সন্কেতবিধিন! কোষ্ঠানাৎ ষোঁড়শং লিখন। 

পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচযেদাযন্ত্মুত্তমৎ ॥ ৫৩ ॥ 

চতুযু যধ্যকোষ্ঠেষু পদ্মং কৃর্ঘ্যাৎ মনোহ্বং | 
চতুর্দলং পীতরক্তকর্ণিকং রক্তকেশরৎ ॥ ৫৪ ॥ 

দলানি শুর্রবর্ণানি যদ্বা পীতানি কল্পযেৎ। 

যথেফং পৃবয়েৎ পদ্মসিস্থানানি বর্ণ কৈ ॥ ৫৫॥ 

কোণম্মত্রে ইত্যাদ্িনা। হে দেবি। তত্র চতুগ্ষোণে মলে যথা 
মতস্যপুচ্ছচতুফষং তবেস্তথা তৎ চতুষ্ধোণং মগ্ডলং কোণন্ত্রে পাতয়িত্বা 
চতুদ্ধী বিভজেৎ বিতক্তং কুর্ধ্যাৎ ॥ ৫* | 

ভত ইত্যাদিনা। ততঃ নুধীর্জনো বারুণাৎ পশ্চিমমাঁরত্য ঘাম্য 
পর্ধ্যন্তং দক্ষিণাঁবধি চ পুচ্ছমূলং তিত্ব! রেখায় দদ্যাৎ ॥ ৫১॥ 

তত ইত্যাদিনা। ভতঃপবং কোণরেখাম্বিতেষূ, চতুর্ঘপি কোর্ঠেধু 
কর্ণাকর্বিপ্রয়োগেন রেখাচতুইয়ং ন্যদেখ, অপিনা কোণবেখাস্বিতেষু চতুষু 

কোষ্ঠেষ্ পশ্চিমা, পুর্ব্বাবধি বেখাঘর়মুত্তরম্মীদদক্ষিণাঁবধি চ রেথান্বয়ং 
নামেহ ॥ ৫২ ॥ 

এবমিত্যাদিন। এবং সক্কেতবিধিনা ইণ্খং সঙ্কেতবিধানেন কোঁানাং 
যোডশমালিখেখ । নন্গু কেন ভ্রেব্যেণেদং মণ্ডলমালিখেদিত্যপেক্ষায়ামাহ 

পঞ্চবর্ধেনেত্যাদিন। ॥ ৫৩ ॥ 



ত্রায়াদশোল্লাস। 86৫৯ 

শান্টুবং কোষ্ঠমারভ্য কোষ্ঠানাং ছাদশং ক্রমাঁৎ। 
শ্বেতকৃষ্ণপীত্রজৈস্চতূর্বর্ৈ প্রপূরযে ॥ ৫৬ ॥ 
দক্ষিণবর্তযোগেন কোষ্ঠানাৎ পুবণং প্রিয়ে | 

বামঃবর্তেন দেবাঁনাৎ পূজনহ তেষু সাধয়ে ॥ ৫৭ ॥ 

পন্মে সমর্চয়েদাস্তদৈত্যৎ বিদ্বোপশান্তষে । 

ঈশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্তাদিদানবান্ ॥ ৫৮ ॥ 

কুশ্ডিকোক্তবিধিন। কুর্ববন্ননলসংস্কৃতি 

যথাশক্ত্যাহুতিৎ দ্থা বৃস্তযজ্ঞং সমাপযেৎ ॥ ৫৯ ॥ 

ইতি তে কথিত! দেবি। বাস্তপূজ। শুভপ্রদা । 

যাং সাধষন্নবঃ কাপি বাস্তবিদ্দৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৬০ ॥ 

দেব্যুবাচ। 

মণ্ডলং কথিতং বাস্তোর্বিধানমপি পুজনে। 

ধ্যানং ন গদিতং নাঁথ। তদিদাঁনীং প্রকাঁশষ ॥ ৬১॥ 

টিলা ৷ ততশ্চতুষূ মধাকোষ্ঠেষু মলোহবং চতুর্দশং চতু 
্পত্রকং "পীতবক্তকর্ণিকং পীতরক্তবর্ণবীজকোষকং বক্তকেশরং পদ্মং 
কুর্ধ্যাৎ ॥ ৫৪+॥ ৫৫ ॥ ৫৬ | 

এব বাস্তমগ্ুডলং কথয়িত্বেদ্ানীং তত্র নপরিবারস্য বাস্তোঃ পৃজায! 

বিধানমাহ রামাবর্তেনেত্যাদ্দিন! সার্ধদ্বযেন। তবু দ্বাদশকোষ্ঠেফু বামা- 
»* বর্ডেন দেবানাং দীপ্যতাং কপিলাস্যাদীনাং দ্বাদশানাং দানবানাঁং পৃজনং 

দায়ে 84৫৭ | ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ | 
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শ্রীসদাশিব উবাচ! 

ধ্যান বি মহেশানি ! শয়তাঁং বাস্তরক্ষসঃ। 

যন্তানুশীলনাৎ সদ্যে। নশ্যন্তি সকলাপদঃ ॥ ৬২ ॥ 

চতুভূজিৎ মহাকায়ৎ জটামগ্ডিতমস্তকং। 

ত্রিলোচনৎ করালাম্তৎ হারকুগ্লশোভিতং ॥ ৬৩॥ 
লন্বোদরৎ দীর্ঘকর্ণৎ লোমশং পীতবাসসং । 

গদাত্রিশুলপরশুখঘ্রাঙ্গৎ দধতৎ কনৈঃ ॥ ৬৪ ॥ 

অসিচর্্মধরৈব্বারৈঃ কপিলান্তা দিবভিবূ্তিৎ | 

শত্রুগামস্তকং সাক্ষাভুদ্যদাদিত্যসন্নিভং ॥ ৬৫ ॥ 

ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তপতিং কুর্পম্মাসনস্থিতৎ ৷ 

মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদিভয়ে তথা ॥ ৬৬ ॥ 

ওঁৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালরক্ষোভয়েহপি চ। 

ধ্যাত্বৈবং পৃজয়েদবাস্তং পরিবারসমন্থিতং ॥ ৬৭ ॥ 

তিলাজ্যপায়সৈহত্থা। সর্ববশাস্তিমবাগ্ন যাৎ। 

এবং বাস্তমগলং তত্র সপরিবারস্য বান্তোঃ পুজায়! বিধানঞ্চ শ্রত্তে- 
দ্ানীং বাস্তোর্ধ্যানৎ শ্রোতুমিচ্ছত্তী শ্রীদেব্যুবাচ মগুলয়রিত্যাদিন। ॥ ৬১॥ 

এবং প্রার্থিতঃ জন্ শ্ীসদাশিব উবাচ ধ্যানমিত্যাদিন! ॥ ৬২॥ 
বাস্তোর্ধযানমেবাহ চতুসূ্িমিত্যাদদিন! সার্ধীত্রয়েণ ॥ ৬৩ ॥ 
জোমশম, বহলোমবিশিম. ॥ ৬৪ ॥ 
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ডি পূজনীষঃ প্রোক্তকর্মন্থ স্থত্রতে ৷ ॥ ৬৮ ॥ 

গ্রহাম্চাপি তথা পৃজ্যা দশদ্িক্পতিভিুতাঃ। 

্রহ্ধ। বিষুঃশ্চ রুদ্রেশ্চ বাণী লক্ষমীশ্চ শঙ্করী ॥ ৬৯ ॥ 

মাতর? সগণেশাশ্চ সংপুজ্য। বসবস্তথ| । 

পিতরো য্যতৃপ্তাঃ স্থ্যঃ কর্ম্মস্বেতেযু কালিকে ! ॥ ৭০ ॥ 

সর্প ভবেছ্যর্থং বিদ্বধ্চাপি পদে পদে। 

অতে। মহেশি । যত্বেন প্রোক্তমংক্কাবকর্মন্থ ॥ ৭১ ॥ 

পিতৃণাং তৃপ্ত যেহত্রাত্যদ্দয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেও। 

গ্রহ্য্ত্রং প্রবন্ষ্যামি সর্ববশীস্তিবিধাযকং ॥ ৭২ ॥ 

ত্র সংপুজিতাঃ সেন্দ্রা গ্রহা যচ্ছন্তি বাঞ্িতং । 

ত্রিত্রিকৌপৈর্লিখেদ্যন্ত্রৎ তদ্বহির ভমালিখে ॥ ৭৩ ॥ 

বিদধ্যাদভলগ্রানি দলাম্যঞ্চৌ চ তদবহি 

চতুদ্রাস্থিতং কুর্্যাৎ তৃপুবং হ্থমনোহরহ ॥ ৭৪ ॥ 
বাসবেশানয়োর্মধ্যে ভূপুরস্ত বহিঃস্থলে। 

উদ্যদাদিত্যনিম, উদ্যৎনূর্য্যসদৃশম. | ৬৫ ॥ ৬৬ | ৬৭ | ৬৮ 1 ৩৯ ॥ 

৭০ ॥ ৭১ | ৭২৪ 

সেন্দরাঃ ইন্জাদিদশদিকৃপতিসহিতাঃ যচ্ছত্তি দদতি ॥*শ৩ ॥ 

রহয্মেবাহ তরন্রিকোগৈরিত্যাদিতিঃ। প্রথমত্িকোির্বশিইং ত্র 
[লিখে ততন্তঘ্বহিত্ত্রিকাণেভ্যো বহির্ত্ং বর্তলমেকং মৃওলমালিখে, 

উতো বত্তলগ্নান্যফ্ট দলানি পত্রাণি বিদধ্যাৎ ক্্াৎ তদ্বহিশ্চতুদ্বরা- 
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বৃত্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপবিমাণকহ ॥ ৭৫ ॥ 

দক্ষোবারুণয়োর্ধ্য চাঁপরং কল্পয়েভথ! ॥ ৭৬ ॥ 

নবগ্রহীণাঁং বর্ণেন নবকোণুনি পৃবযেৎ। 

মধ্যত্রিকোণ দ্৷ পার্খ্ সব্যদক্ষিণভেদতঃ £ ৭৭ ॥ 

স্বেতপীতৌ বিধাতব্যো পৃষ্ঠভাগঃ মিতেতরঃ | 
অইদিব্পতিবর্ণেন পর্ণান্যাষ্টৌ প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৮ ॥ 

পিতরভাসিতৈশ্চুর্ৈঃ পুরঃ প্রাকাবমাচবেৎ | 

পুরে বহিঃস্থে দ্ধ বৃত্তে দেবি । .প্রাদেশসন্মিতে ॥ ৭৯ ॥ 

উপর্ধ্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় চ। 

সন্ধিস্থানানি যন্ত্রস্য স্বেচ্ছয়া রচয়েছ স্ৃধীঃ ॥ ৮০ ॥ 

স্বিতং স্থমনোহরং ভূপুরং কৃর্যাৎ, ততো বাসবেশ।নয়ো্্মধ্যে তৃপুরস্য 

বহিঃস্থলে প্রাদেশপরিমাণকমেকং বৃত্বং বর্তলং মণ্ডলং বিরচযেত, ততো 

দক্ষো1 বরণয়োনৈ ধত্যপশ্চিময়োর্মধো তৃপুরস্য বহিঃস্থলে তথৈব প্রা 

দেশপরিমাঁণকমপরং বৃত্তং মওলং কণ্পয়েদ্রচযে ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ 
নবগ্রহাণামিত্যাদিনা । তৎ স্যর্যাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণেন বিশিট্ট- 

স্চ দৈর্নবকোণানি পূরয়েৎ, ততঃ সব্যদক্ষিণতেদতো মধ্যত্রিকোপস্য ঘ্ৌঁ 

পার্েণ করতঃ শ্বেতপীতৌ বিধাতবো, মধ্যত্রিকোণসা পৃষ্ঠভাগঃ দিতে- 

তরঃ কুষ্কবর্ণো ' বিধাতব্যঃ তত ইদানীমন্টানাং দিক্পতীনাং বর্ণেন , 

বিশিউেস্চ ৈরষ্ঠৌ পত্রাণি গ্রপূরষেহ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮॥ 

দিভেতাদিনা । ততঃ পিতরক্তানিতৈঃ শ্বেতলোহিতর্ বৈষ্চৈ 

পুঝো তৃপুরস্য প্রাকারমাচরে কুরধ্যাৎ। হে দেবি! পুরে! ভূপ্ুরস্য বহিঃ স্ব 
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 যৎকৌষ্ঠে যো৷ গ্রহঃ পুজ্যো পত্রে যণ্চ দিকৃপতিঃ। 
যদ্দারেহবস্থিতা যে চ তৎক্রমৎ শুণু সান্গ্রতং ॥ ৮১ ॥ 

মধ্যকোণে যজেৎ সূর্য্যৎ পার্শ্ব য়োররুণৎ শিখাঁহ। 
পশ্চাৎ গ্রচগুয়োর্দপ্ডৌ পৃজয়েদশুমালিনঃ ॥ ৮২ 
ভানুর্ধরোণে পূর্বস্যামর্চয়েদ্রজনীকরং | 

আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাঁঘ্যে বুধং নৈথতকোঁণকে ॥ ৮৩ 1 

বৃহস্পতি বাকণে চ দৈত্যাচার্ধাৎ গ্রপুজযেৎ। 

শনৈম্চরন্ত বাধাব্যে কৌবেবেশানযৌঃ ক্রমাত। 

বাঁছং কেতুং যজেৎ চন্দ্রৎ পরিতস্তারকাগণান্ ॥ ৮৪ ॥ 

সুবে। বক্তঃ শশী শুরে। মঙ্গলোইরুণবিগ্রহঃ। 

বুধজীবে পাওুগীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোহসিতঃ শনি ॥ ৮৫ ॥ 
রাহুকেতু বিচিত্রা গ্রহবর্ণঃ প্রকীর্তিতাঃ। 

চতুভূরজং রবিং' ধ্যায়ে পদ্ন্বয়বরাভয়ৈঃ ॥ ৮৬ ॥ 

পদেশসন্সিতে দ্বে তে বর্তলে মণ্ডলে উপধ্যধঃক্রমেণৈয রক্শ্থেতে 
বিধায় সুরীঃ সা্কে। মক্্রসা ন্দিত্থানানি হেচ্ছয়া রঙ্ীয়েৎ | ৭৯ ॥ ৮০ ॥ 

* ৮১1৮২ ॥৮৩ 

পরিতঃ সর্ব্বতঃ ॥ ৮৪॥ 

অথ ক্রেমততিঃ শুর্ঘযাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণমাহ শ্ছুর ইন্যাদিন! সার্থেন। 
* রঃ গূ্ঘ্যঠ | ৮৫ | ৪ . রর 

_ ই নর্যার্দীনাং নবগ্রহাণাং ক্রমতো ধ্যানমাহ চতুভুজনিত্যাদিভিং। 
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চিন্তযেচ্ছশিনং দাঁনমুদ্রাইস্থতকরাদ্ববজং । 

কুজমীষতকুজতনুং হস্তাভ্যাৎ দণ্তধারিণং | 

ধ্যায়েৎ সোমাত্বজং বালং ভাললোলিতকুস্তলং ॥ ৮৭ ॥ 

যজ্ঞসূত্রান্থিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকবং গুরু 1, 

এবং দৈত্যগুরুপ্ধাপি কাণহ খঞ্জং শনৈশ্চরৎ ,॥ ৮৮ | 

রাহুকেত্ শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রুবচেষ্তিতৌ। 

সবৈঃ শবৈধ্যানৈগ্রহথানিষ্ু! যজেদিন্দ্রাদিদিক্পতীন্॥ ৮৯ ॥ 
দলেঘফন্বপূর্ববাদিক্রমতঃ সাধকোতম) | 

সহআক্ষৎ যজেদাদে গীতকৌষেযবাঁদসং ॥ ৯০ ॥ 

বজ্রপাঁণিং গীতরুচিৎ স্থিতমৈরাবতোপরি | 

রক্তাভং ছাগবাহস্থৎ শক্তিহস্তং ছুতাশনহং ॥ ৯১ ॥ 

ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থৎ দণ্ডিনৎ কৃষ্ণবিগ্রহৎ | 

পদ্মদ্ধয়বরাভট়ৈর্বশিস্টং চতুভূ জং রবিৎ স্ধ্যং ধ্যাষেত, দানমুস্্রাইমৃত- 
করা, জং দানমুক্রা চামৃতথ্ করাহজযোর্যস্য তথাতুতং শশিনৎ চন্্রৎ 

চিন্তয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ 

সোমাত্বজম, বুধম.1 ভাললোলিতকুস্তলম তালে কোলিতাশ্চলিতাঃ 
কুস্তলাঃ কেশ! যস্য তথাভুতম, ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥ 

ইট! পুজযিত্বা ও ৮৯॥ 
অথ ক্রমত ইন্ত্রাদীনামক্টানাং দিকৃপতীনাং ধ্যানং বর্ণঞাই সহস্রাক্ষ- 

মিত্যাদিভিঃ। পীতকৌযেয়বাসসম, পীতং কৌষেয়ং -ক্কমিকোযোশ্ং বাগো 
ৰন্ত্ং যস্য তথাতৃতম.॥ ৯* ॥ ৯১ ॥ 



ভ্রয়োদশোল্লাস। ৪$ 

নিষ্ব'তিং খড়গহস্তঞ্চ শ্যামিলংৎ বাজিবাহনং ॥ ৯২ ॥ 

বরুখং মকরারূচৎ পাঁশহস্ত সিতগ্রভৎ । 

ধ্যাযেৎ কৃষ্ণত্বিষং বা়ুৎ মৃগন্থপচন্ক শায়ুধং ॥ ৯৩॥ 

কুক্রেং কনকাকারৎ রত্বসিংহাসনস্থিতৎ | 

স্ততৎ যক্ষপণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্মজৎ ॥ ৯৪ ॥ 

বা বৃূষভারূঢং ভ্রিশূলববধাবিণৎ | 

ব্যান্্রর্ম্ান্বরধরৎ পর্ণেন্দুসদৃশপ্রভ ॥॥ ৯৫ ॥ 

্যাত্বা চৈতানু ক্রমাদিষ্ট। ত্রহ্মানন্তৌ পুবে। বহিঃ । 

উর্ধাধোর্ৃভযোরর্ট্যৌ ততোইহন্চা াবদেবতাঃ ॥ ৯৬ ॥ 

উগ্রভীমঃ প্রচণ্ডেশৌ পূর্ববদাস্থাঃ প্রকীর্ভিতাঃ। 

জযন্তঃ ক্ষেত্রপাঁলশ্চ নকুলেশো বৃহতশিবাঃ। 

যাম্দ্বারে পশ্চিমে চ ব্ৃকাস্থানন্দদুর্যাঃ ॥ ৯৭ ॥ 
ত্রিশিবাঃ পুরজি চ্চৈব ভীমনাদে! মহোঁদবঃ 

উত্তবদ্ধারপাশ্চৈতে সর্বে শলতান্ত্রপাণয ॥ ৯৮ ॥ 

কালম, ষমম.। লুলাপস্থয, মহ্ষিস্থম, নির্থ তিম. রাক্ষসম.॥ ৯২ ॥ ৯৩ | 
৯৪ ॥ ৯৫ | 

ধ্যাত্বেত্যাদিনা ৯ এতানিক্্রাদীনষ্টৌ দিক্পতীনেবং ধ্যাত ক্রমাদিষ্ট1 
পূজয়িত্বা ,চ* পুরে! তৃপুরাত্বহ্রিত্াধঃন্থি তয়োরতিযোন্মগুলয়োন্র ধানস্তো 
ব্ীকপতী ক্রমতোহঙ্োৌ পূজনীয়ৌ ততো দ্বাবদেবতা! অচ্চ্যাঃ ॥ ৯৬ ॥ 
₹ গ্ুঁজ্যান্রারদেবর্তী এবাহ উঠ্রোভীম ইত্যার্চিনা লাক্ধধয়েন ॥ ৯৭1 ৯৮ ॥ 

৪৫৮ 



্ী মছানির্ববাণতস্ত্রম্।? 

অযভাং ব্রহ্ষণো ধ্যানমনন্তস্তাপি স্ব্রতে ! | 

রক্তোৎপলনিতো৷ ব্রন্মা চতুবাস্তশ্চতুভু জঃ ॥ ১৯ ৪ 

হংসারূে। বরাভীতিমালাপুস্তুকপাণিকঃ ॥ ১০০ & 

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহআক্ষঃ সহত্রপাৎ। 

সহত্রপাণিবদনে। ধ্যেয়োহনন্তঃ সববাস্থরৈঃ ॥ ১০১ 
ধ্যানৎ পৃজাক্রমশ্চাপি যন্ত্রঞ্চ কথিতৎ প্রিয়ে 1 | 

বাস্তাদিক্রমতো স্থেষাৎ মন্ত্রানপি শৃণু প্রিষে 1 ॥ ১০২ ৪ 

ক্ষকাবে! হব্যবাহস্থঃ ষড্দীর্ঘন্বসংসুতঃ। 

ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাৎ বাস্তমন্ত্রঃ ষড়ক্ষবঃ ॥ ১০৩ ॥ 

তাবৎ মাঁঘাং তীগ্যরশ্মেডেহ্তমাবোগ্যদং বদেৎ। 

বহিজায়াঁং ততো দত্ব। সূর্ধ্যমন্ত্রৎ সমুদ্ধরে ॥ ১০৪ ॥ 

তরন্মণে! ধ্যানমেবাহ রক্তোৎপলনিভ ইত্যাদিন! ॥ ৯৯ || ১০৭ ॥ 
অথানস্তস্য ধ্যানমাহ হিমকুন্দেন্দুধবল ইত্যাদ্যেকেন ॥ ১০১ ॥' 
এষাম্ বান্বাদীনামনত্তানাম,॥ ১০২ ॥ $ 

বাস্াদীনাং ক্রমতো। মন্ত্রানেবাছ ক্ষকার ইত্যাদিতিঃ। হব্যবাহস্থঃ 
হুব্যবাহোরেফত্তৎস্থঃ ক্ষকাবঃ ষট্ দীর্ঘস্বরসংযুতে। নাদবিন্দৃত্যাৎ' ভূষিতস্চ 

কর্তব্যঃ এব ক্ষ ক্ষীং ক্ষ ং কষৈং ক্ষোৌং ক্ষ: ইতি যভক্ষরো বাস্তমান্ত 

উদ্ধত আসীৎ ॥ ১৭৩ ॥ 

তারমিত্যাদদিন!। পুর্ব্বম, তারং প্রণবং বদেৎ, তত! মায়াং হ্রীং ৰীজং 
বদেৎ, ততভ্তিগুরশ্মে ইতি বদেৎ, ততোতেত্তমারোগ্যৎ বদেও, ততো! 
বন্থিজায়াং দত্বা হুর্যযমন্ত্রং জমুদ্ধরেৎ। যোজনয়। ওঁ হীং তিগ্মরস্থে 
আরোগ্যদায় স্বাহেতি স্ঘযমন্্র উদ্ধত আসীৎ ॥ ১৪৪” 



স্রযোদশোল্লাস। ৪৫৩ 

কাথা মায়! চ বাণী চ ততোইস্ৃতকরেতি চ। 

অস্ৃতং প্লাবয"ছন্্ং স্বাহ! মোমমনুন্্রতঃ ॥ ১০৫ ॥ 

এ সাং ীহ সর্ববপদানদ সটাননাশয়নাশয় । 

স্বাহীবসানে! মন্ত্রোহয়ং মঙ্গলন্যয গ্রকীন্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥ 

হস্্রীং সৌম্যপদক্চোক্তা সর্ববান্ কামান্ ততো বদেৎ। 

পুবয়ান্তে বহ্িকান্তামেষ সোমাত্মজে মনুঃ ॥ ১০৭ ॥ 

তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ স্থবগ্তবো পদহ। 

অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি শ্বাহামন্ত্রো। রৃহস্পতেঃ ॥ ১০৮৭। 

কাম উতাদিনা। পূর্ববং কামঃ ক্লীমিতি বীজমুচ্যেত ততো! মায়! হ্বাং 
বীজমুচ্যেত ততো বাণীবোমিতি বীজমুচ্যেত ততোহমৃভকরেত্যুচ্যেত ততো- 
হুমৃতমুচ্যেত ততঃ'প্লবযনব্মুচেত ততঃ স্বাহোচ্যেত যোজনঘা ক্লীং ভ্ীং 
&ৎ অমৃতকরাহমৃতং প্লাবয় প্রাবয় স্বাহেতি সোমমন্ুনর্ঘতং ॥ ১০৫ ॥ 

ধমিত্যাদিন।। পূর্ববম্ ধং হ্াং হীং বদেত ততঃ সর্বাপদতো। ছুস্টান্লাশ- 

য়নাশয়েতি বদেৎ। ৌজনয়! প্ং হ্াং হ্থীৎ সর্বছুক্টাম্নাশয়নাশয়েতি মন্ত্রে 
জাতঃ স্বাহাবদানঃ স্বাহান্তোষং মঙ্গলস্য মন্ত্ঃ গ্রকীর্তিতঃ ॥ ১০৬ । 

হমিত্যাদিনা। পূর্ব্ম, হীং শ্রীং সৌম্যপদৎ চোক্ত1 ততঃ সর্ব্বান্ 
কামান্ বদে$। ততঃ পুরয়াস্তে বন্তিকান্তাং বদে। যোজনযা হ্রীং শ্ীং 

(সৌম্য সর্বান্ কামান পূরয় স্বাহেত্যেষ সোমাত্বজে বুদ্ধ মনুন্ধরতঃ ॥ ১০৭ ॥ 

তারেণৈত্যাদিন । তারেণ প্রণবেন পুটিতা আদুাবস্তে চ সংযুক্ত বাণী 

বক্তব্যা ততঃস্রগুরো ইতি পদৎ বদেৎ। ততোইভীন্টং যচ্ছযচ্ছেতি 
বদেৎ। ততঃ স্বাহেতি বদেশ। যোজনায়া৷ ও' তং ও' স্বরগুবো৷ অভীন্টং 
বন যদ স্বাছেতি বৃহস্পতের্শাস্ত্রো মতঃ ॥ ৮৮ ॥ 



এ মছানির্ববাণতস্ত্রয্। 

শ্রযতাং ত্রহ্ষণে! ধ্যানমনভ্তক্তাপি শ্বত্রতে 11 

রক্তোতপলনিতো ত্রহ্গা চতুরাস্তশ্চতুতু জঃ ॥ ৯৯ ॥ 

হৎসারূড়ে। বরাভীতিমালাপুস্তুকপানিকঃ ॥ ১০০ & 

হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহত্রক্ষঃ সহতঅ্পাতৎ। 

সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োহনন্তঃ স্বান্থরৈত ॥ ১০১ 

ধ্যানহ পৃজাক্রমশ্াপি যন্ত্রঞ্চ কথিতং প্রিয়ে ।। 

বাস্তাদিক্রমতে হেষাং মন্ত্রানপি শূণু প্রিয়ে ! ॥ ১০২ ॥ 
ক্ষকারে৷ হব্যবাহস্থঃ ষ্দীর্ঘস্ববনংযুতঃ। 

ভূষিতে। নাদবিন্দুভ্যাৎ বাস্তমন্ত্রঃ ষড়ক্ষবঃ ॥ ১০৩ ॥ 

তা'রৎ মাধাং তীগ্যরশ্মেঙেহস্তমারোগ্যদং বদেৎ। 

বহ্ছিজায়াং ততো দত্বা সূর্ধ্যমন্ত্রৎ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১০৪ ॥ 
বক্ধণো ধ্যানমেবাহ রক্রোৎ্পলনিভ ইত্যাদদিন! ॥ ৯৯ || ১০* | 

অথানস্তসা ধ্যানমাহ হিমকুন্দেন্দুধবল ইত্যাদ্যেকেন ॥ ১০১ | 
এষাম, বাস্বাদীনামনক্তানাম,॥ ১০২ ॥ রঃ 

বাস্বাদীনাং ক্রমতো মন্ত্রানেবাহু ক্ষকার ইত্যাদিভিঃ। হব্যবাহস্থৃঃ 

হুব্যবাহোরেফল্তৎস্থঃ ক্ষকাবঃ যট্ দীর্ঘন্বরসংযুতে1 নাদবিন্দুভ্যাং' ভূধিতশ্চ 

কর্তব্য: এবঞ ক্ষাং ক্ষীং ক্ষং ক্ষৈং ক্ষৌংক্ষঃ ইতি ষডক্ষরে! বাস্তমন্ত্ 

উদ্ধত আদীৎ॥ ১৩ ॥ পু 
তারমিত্যাদিন।। পুর্ধ্ম, তারং প্রথবং বদেও, ততো মায়াং হ্থীং ৰীজং 

বদেৎ, ততস্তিগ্রশ্মে ইতি বদেৎ, ততোঙেস্তমারোগ্যং কদেউ। ততো। 
বন্ছিজায়াং দত্ধা সূর্যামন্ত্রং সমুদ্ধারেৎ। যোজনয়। ওঁ হীং তিগ্ররশ্থে 
'আরোগ্যদায় শ্বাহেতি সূর্য্যমস্ত্র উদ্ধৃত আদীৎ ॥ ১০৪4” 



স্বমোদশোল্লাস। ৪৩ 

কাহ্ে মাঘ! চ বাণী চ ততোহসৃতকবেতি চ। 

অম্বতং প্লীবয়"দবন্দবং স্বাহা মোমমনুন্তঃ ॥ ১০৫ ॥ 

এ হ্রহ হ্রীং সর্বদা ান্াশয়নাশয় । 

স্বাহীবসানো মন্ত্রোষং মঙ্গলম্ত গ্রকীর্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥ 

হ্রীহস্ত্রীং সৌম্যপদঞ্চোক্তা সর্ববান্ কামীন্ ততো বদেৎা 

পৃবযান্তে বহ্িকান্তামেষ মোমাত্মজে মনু ॥ ১০৭ ॥ 

তারেণ পুটিতা৷ বাণী ততঃ স্থরগুবো পদহ। 

অভীষ্টং বচ্ছ যচ্ছেতি স্বাহামন্ত্রে। বৃহস্পাতেঃ ॥ ১০৮, 

কাম উত্ার্দিনা। পূর্ববং কামঃ ক্লীমিতি বীজমুচ্যেত ততো মাঘা হ্বাং 

বীজমুচ্যেত ততো! বাণীরোমিতি বীজমুচ্যেত ততোহৎমৃতকরেত্যুচ্যেত ততো- 
হুমৃতমুচোত তত্ঃ*প্লীবয়্নদৃমুচযেত ততঃ স্বাহোচ্যেত যোজনয়া ক্রীং স্্ীং 
ধ্ং অমৃতকরাহুমৃতং প্লাবয় প্রাবয় স্বাহেতি সোমমনুন্স্বতঃ ॥ ১০৫ ॥ 

উমিত্যাদিনা। পূর্বব্ বা হরীং বদেৎ ততঃ সর্ব্পদতো! ছুষ্টা লাশ 
যনাশয়েতি বদেৎ। ধৌজনয়1 ং হাং হ্তীং সর্ধদুক্টাম্নাশয়নাশয়েতি মঙ্তে 

জাতঃ স্বাছাবসানঃ স্বাহান্তোয়ং মঙ্গলস্য মন্্ঃ গ্রকীর্তিতঃ ॥ ১*৬॥ 

হীমিত্যাদিন1। পূর্ব. হীং শ্রীং সৌম্যপদং চোক. ততঃ সর্বান্ 
কামান্ বদে$। ততঃ পুরয়াস্তে বস্তিকান্তাং বদেৎ। যোজনয় হ্ীং শ্রীং 

সৌমা সর্বান্ কামান, পুরয় স্বাহেত্যেষ সোমাত্বজে বুধ মনুম্্তঃ | ১০৭ | 

তারেণৈত্যাদিনী। তারেণ প্রণবেন পুটিত! আদাবস্তে চ সংযুক্ষ! বাণী 
বক্তব্যা ততঃ স্থুরগুরো ইতি পদং বদেৎ। ততোইভীন্টুং যচ্ছষচ্ছেতি 

স্ধদেৎ। ততঃ স্বাহতি বদেৎ। যৌজনায়া ওঁ গং ও' স্থরগুবো অতীং 
হী বন্ছ স্বাহেতি রৃহস্পতের্শান্ত্রো মত: ॥ ১৮ । 
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শাংশীংশুংশৈৎ ততঃ শৌৎ শঃ শুক্রমন্ত্রঃ মীবিতঃ ॥১০৯॥ 

হ্রা হ্রাৎ ত্রীহ হ্রীৎ সর্বশত্ুন্ বিদ্রাবধপদদ্ধষৎ। 

মার্তগুসুনবে পশ্চাঁৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চবে ॥ ১১০ ॥ 

রাং তং ভ্রৈহ* ভীৎ সোমশত্রে। শত্তুন্ বিধ্বৎপয়দয়ৎ। 

রাহবে নম ইত্যেষ বাহোর্্ননুরুদাহতঃ* ॥ ১১১॥ 

ক্র হস্ত ক্রেং কেতবে স্বাহা কেতো্মন্ত্ঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১১২।॥ 

২ রং সৎ ্ং বং ষমিতি ক্ষত হো ভ্রীমমিতি ক্রমাৎ। 

উন্দ্রাদ্যনস্তদিকপানাৎ দশমন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১১৩ ॥ 

শাং শীং শৃং শৈং শৌং শঃ ইতি শুক্রমক্ত্রঃ সমীরিতঃ কথিত£]| ১০৯। 
হাং হাগিত্যাদিনা | পুর্বম, হ্রাং হাং ত্রীং হ্রীং সর্ববশত্র,নিতি বদেৎ। 

ততে| বিদ্রাবষপদপ্ধয়ং বদে। ততো মার্তগুক্থনবে ইতি বদে। পশ্চা- 

ন্নমো বদে । যোজনয়া হ্বাং হ্রাং স্ত্রী হ্বীং সর্ববশত্রন্ বিদ্োবষ বিজ্রাবয় 

মার্তগুশনেবে নমঃ ইতি শনৈম্তরে মন্ত্র মতঃ ॥ ১১০ ॥ 
বামিত্যাদিনা। পূর্ববং রাং হৌং ভ্ৈং স্তীং সো শত্রো শত্রুনিতি 

বদেৎ। ততো! বিধ্বৎসয়দ্বযং বদেৎ। ততো! রাহবে নম ইতি বদেৎ। 

যোজনয়া৷ রা ভ্রৌং ভ্রেং হীং সোমশব্রো শত্রন, বিধ্বংসয় বিধ্বংসয 

রাহবে নম ইত্যেষ রাহোর্মচুরুদাঙ্ৃতঃ ক্কথিতঃ | ১১১ । ১১২ | 
লমিত্যাদিনা ।'লমিতি রমিতি মৃমিত্তিগ্রমিতি বমিতি যমিতি ক্ষমিতি 

সপ 

*ত্রোং ইতি বা পাঠ | 

*রাহোর্নজ্্র উদ্দাহ্ৃত ইতি বা পাঠঃ । 
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" অন্দে পরিবারাণ্মনুং নামমন্ত্াঃ গ্রকীত্তিতাঃ। 

অন্ুভীমন্তরে সর্বত্র বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১৪ ॥ 
নযৌইস্তমন্ত্রে দেবেশি !ন নমে! যোজয়েৎ বুধ । 

স্বাহান্স্তহপি তথ! মন্ত্রে ন দদ্যাদ্বহ্িবল্লতাৎ ॥ ১১৫ ॥ 

গ্রহাদিভ্যঃ প্রদ্াতব্যৎ পুষ্পং বাসশ্চ ভূষণৎ। 

তেযাং বর্ণানুবপেণ নান্যথা শ্রীতযে ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥ 

কুশগ্ডিকৌক্তবিধিন! বহ্ছিৎ সংস্থাপয়ন্ স্থধীঃ 

পুশ্পৈরুচ্চাবচৈর্যছা, সমিস্ভিহ্ধোমমাঁচরেৎ ॥ ১১৭ ॥ 

শান্তিকর্মমণি পুফৌ চ ববদে হব্যবাহনঃ 1 
প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাক্ষঃ শত্রহা কররকর্নিঃ ॥ ১১৮ | 

শান্তো পুড়ৌ মহেশানি। তথা ক্রুরেহপি কর্মমণি । 

গ্রহযাগৎপ্রকুর্ববাণো বাহিত যাৎ।॥ ১১৯। 

যথা প্িষ্ঠাকার্যোষু দেবার্চ্চা পিতৃতপং। 

বাস্তোর্ধাগে শ্রহাণাঞ্চ তদ্দদেব বিধীয়তে ॥ ১২০ ॥ 

হৌমিতি ব্রীমিতি অমিত্যোতে ক্রমাদিজ্ত্াদীনামনস্থানাং দিকৃপানাং দশমন্ত্রাঃ 
সমীবিতাঃ কথিতাঃ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪॥ 

বহ্ছিবল্লতাম, স্বাহেতি পদম, ॥ ১১৫ ॥ 
তেষাম্ গ্রহাদীনীম, ॥ ১১৬ ॥ 
সমিদ্ভিঃকাষ্টেঃ | ১১৭॥ 

স্স্তরদে! বরদনাম! লোহিতাক্ষে! লোহিতাক্ষাঁথাঃ শক্রহা শত্রহসংক্ঞক:॥ 
১১৯৯১১৯৭। 3২5 0 
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যদ্যেকম্সিন্ দিনে দবিস্তিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকম্ম্ম চ। 

তন্ত্রেণ তত্র দেবার্চ্চ৷ পিতৃশরাদ্ধাগ্সিসৎস্ষিয়া? ॥১২১ ॥ 
জলাশয়গৃহারামসেতৃসংক্রমশাখিনঃ | 

বাহনাসনযানাঁনি বাসোইলঙ্করণানি চ ॥ ১২২ ॥ 

পানাশনীয়পাঁত্রাণি দেয়বস্তূনি যাল্যপি'। 

অসংস্কতানি, দেবায় ন প্রদ্যুঃ ফলেগ্নবঃ ॥ ৩ ॥ 

কাম্যে কর্্মণি সর্বত্র বুধঃ সংকল্পমাচরেৎ। 

বিধিবাক্যানুনারেণ সম্পূর্ণস্ুকৃতাপ্তয়ে ॥ ১২৪ ॥ 

সংস্কতাভ্যর্চিতৎ দ্রব্যৎ নামোচ্চারণপূর্র্বকং | 

সম্প্রদানাভিধাঞ্চোক্তযা দত্বা সম্যক ফলং লভে ॥১২৫1' 

জলাশয়গৃহারামসেতুসংক্রমশাখিনাং | 
কথ্যস্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রয়োজ্যা ব্রহ্মবিদ্যয়া 1 ১২৬ ॥ 

জীবনাধারজীবানাং জীবনপ্রদবারুণ ॥ 

প্রোক্ষণে তব তৃপ্যস্ত জলভূচবখেচবাঃ ॥ ১২৭ ॥ 

তন্ত্েণ একধৈব ॥ ১২১ ॥ ১২২ ॥ ১২৩1 ১২৪ 1 

সংহ্কতাভ্যঙ্চিতম শোধিতপ্রপৃজিতম, সংপ্রদানাভিধানং সম্প্রদান- 

নামধেয়ম, & ১২৫ ॥ 

্রহ্মবিদ্যক্না গায়ত্র্যা সহ ॥ ১২৬ 
তেষাং মধ্যে প্রথমতো জলাশয়প্রোক্ষণমন্ত্রমাহ জীবনাধারজীবদা- 

মিতি জীবনাধারজলাধার । বারুণ বরুণদেবতাক ॥ ১২৭ ॥ 
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* তৃণব্বষ্ঠাদিসম্তুতবাসেয় ব্র্মণঃ প্রিয়ঃ | 

বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েন প্রীতয়ে ভব সর্বদা! ॥১২৮॥ 
ই্টকাদিসমুভ্ভূত বক্তব্যস্তিষউকাময়ে ॥ ১২৯। 

ফলৈ* পত্রৈশ্চ শাখা দ্যৈশ্ছায়াভিশ্চ প্রিয়ঙ্করাঃ 

যচ্ছস্ত মেহখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাকীর্ঘবাঁবিভিঃ ॥১৩০॥ 

মেতৃত্বং ভব নিশ্বূনাং পারদঃ পথিকপ্রিষঃ | 

মযা সংপ্রোঞ্ষিতঃ মেতো। যখোক্তফলদে। ভব ॥ ১৩১॥ 

হক্ররম ত্ব। প্রোক্ষযামি লোকানাং সংক্রমৎ যথা । 

দদাসীহ তথা ত্বর্গে সংক্রমে! মে প্রদীয়তাং ॥ ১৩২। 

আবামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো য এষ কথিতঃ প্রিয়ে | 

স এব শাখিসং তস্কারে প্রয়োক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩৩ ॥ 

প্রণবে বারুণঞান্ত্রৎ বীজত্রিতয়মস্থিকে ! |. 

অথ গৃহপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ' তৃণকাষ্ঠার্দিসম্ত,তেতি। বাঁসেয় বাসায় হিতঃ 

8১২৮ 1 

ইন্টকার্দীত্যাদিন! ।-ইউকাদিময়ে গৃছে প্রোক্ষণীযে তৃণকা্ঠাদিসম্ত,তে- 

হর ইউকাদিসমত্ত,তে্ি বক্তব্যম॥ ১২৯। 

| অথাবামপ্রক্ষণমন্রমাহ ফলৈঃ পনৈষ্চ শাখাদ্যৈরিষ্তি ॥ ১৩০॥ 

অথ সেকপ্োক্ষণ্ত্রমাহ সেতুন্বং ভবসিল্ক,নামিতি ॥ ১৩১॥ 

অথ সংক্রমপ্রোক্ষণমান্ত্রমা সংক্রম ত্বা প্রেক্ষয়ামীতি,। সংকম্যতে 

ঈশ্মীতূ পাদবিক্ষেপ; ক্রিয়তে লোকৈরবত্র স সংক্রমঃ সেতুবিপেষঃ তৎ- 

সঙ্বৌধীনে সংক্রমেতি সংক্রমম, সম্যগ্গমনম,॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ | 
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সর্ববসাধারপদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজযেৎ ॥ ১০৪1 

স্বাপনার্হং বাহনৎ চেৎ স্নাপষে ভ্রহ্মবিদ্যয়া্। 

অন্যান্রৈবার্ধঘতোয়েন কুশার্রেণ বিশোধয়ে ॥ ১৩৫ ॥ 

প্রাগপ্রতিষ্ঠামাচর্ধ্য ততদ্বাহনসংজ্ঞয়া। 

পুজিতোহলক্কতে। বাহে! দেষো তবতি'দৈবতে ॥ ১৩৬ 

জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণে| যাদসাম্পতিঃ। : 
গৃহে প্রজাপতিত্র ্লারামে সেতৌ চ সংক্রমে । 

পুজ্যা বিষ্তর্জগৎপাতা৷ সব্ধাত্া. সর্ববদৃখিভূঃ ॥ ১৩৭ ॥ 

দেব্যুবাচ। 
বিবিধানি বিধানানি কথিতান্যুক্ত কর্ণার । 

ক্রমে! ন দর্শিতে। যেন মানবঃ কর্ম সাধিয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥ 

ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্বায়াসকৃতান্যপি । 

ন যচ্ছস্তি ফল সম্যক্ নৃণাৎ কর্ম্মানুজীবিনাঁং ॥ ১৩৯ ॥ 

প্রণবমিত্যাদিনা। হে অন্থিকে। প্রথবর্ৌকারং বারুণং বং অস্ত্রং 
ফড়িতি বীজত্রিতন্রং সর্ব্বসাধারপদ্রেব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েহ'॥ ১৩৪ ॥ 

ব্রহ্মবিদ্যয়1 গায়ত্র্যা ॥ ১৩৫ ॥ ৃ 

প্রাণেত্যাদিনী।  পুর্ববোক্তেনোহনীয়লিঙ্গকপদশালিনা দেবী প্রাণ- 

প্রতিষ্ঠামস্ত্রেণ বাহনষা প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য কৃত্বা! তত্তদ্বাহনসংক্ত্না পুজিতো- 
ইলক্ক তশ্চ বাঁহো! বাহনং দৈবতে দেয়ো ভবতি ॥ ১৩৬ ॥ 

সর্ধদৃক সকলপদার্থন্রষ্ট1 বিভুঃ ব্যাপকঃ ॥ ১৩৭ ॥ 
অখোক্তরুত্য তত্তৎকর্ধক্রমং জিজ্ঞাহুর্দদবষাচ বিবিধানীত্যাদিন| 1১৩৮৩১1 



" অয়োদশোক্াষ। ৪৫৯ 

ভ্রীসৃদাশিব উধাচ। 

যছুক্ত% পরমেশানি !"মাতেব হিতকারিণি। 
নিশ্রেয়স্তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতমাৎ ॥ ১৪০ ॥ 

এতেষামুক্তক্ত্যানামনুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্। 
বাস্তযাপক্রমাদ্দেবি ! কথযাম্যবধীয়তাৎ ॥ ১৪১॥ 

পর্বে নিয়তাঁহারঃ স্বঃ প্রাতঃন্নানমাচরেৎ। 

কৃত্বা পূর্ববাহ্থিকং কর্ম গুরুং নারায়ণ যজেৎ ॥ ১৪২ ॥ 
ততঃ স্বকামমুদিশ্ঠ বিধিদর্শিতবত্না । 

কৃতসংকল্পকোমন্ত্রী'গণেশাদীন্ সমর্চয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥ 

বন্ধুকাভৎ ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগষজ্ঞোপবীতং 

শগ্ঘৎ চত্রৎ কৃপাণৎ বিমলমবসিজং হস্তপঞ্ৈর্দধানৎ | 

উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিং দিনকরকিরণোদীপ্বস্্াঙ্গশোভৎ 

এবম্প্রার্থিতঃ সন,শ্রীসদাঁশিব উবাচ যহুক্তমিত্যাদিনা। ফলব্যাপৃত 
চেতসাম, ফলায় ব্যাপৃতং ব্যাপারবিশি$ং চেতো! যেষাং তে তেষাম ॥ 
১৪০ 1] বি 

অনুষানম, সাধনম.॥ ১৪১॥ 

বাস্তযাগক্রমাছুকক্ত্যানা মনুষ্ঠানসা ক্রমমাহ পুর্ব্ঙ্ীত্যাদিভিঃ ॥ 
॥ ১৪২ ॥ ১৪৩ ॥ 

অথ গণপত্ধ্যানমাহ বন্ধ.কাভমিত্যাদ্যেকেন। 'বন্ককাভম, বন্ধ,ক- 

পদদূশছাতিম, উদযদবালেক্ুমৌলিম্ উদ্যন্ যে। বাল ই্ধালশ্চ্রঃ 
৫৯ 



19৬৩ | মহানির্ববাণতন্ত্রম। 

নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিংরক্তপন্মোপবিষ্ৎ ॥১৪া 

এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্য। পুজস্বিত্বা গণেশ্বরং ।/ | 

্রহ্মাণঞ্চ ততে। বাণীৎ বিষ্ণুৎ লক্ষমীৎ সমর্চয়েৎ ॥ ১৪৫॥ 

শিব ছূর্গাৎ গ্রহাংশ্চাপি তথ। ষোড়শমাতৃকাঃ | 

স্বতধারাস্মপি বসুনিষ্ট্। কুর্ধ্যাৎ পিতৃক্রিয়াং ॥ ১৪৩॥ 

ততঃ প্রোক্তধিধানেন মগ্ডলৎ বাস্তবক্ষসঃ ।' 

নির্মীয় পূজয়েত্তত্র বাস্তদৈত্যৎ গ্রণৈঃ সহ ॥ ১৪৭ ॥ 

ততস্ত স্থঙ্ডিলং কৃত্বা বহ্ছিং সংস্কৃত পূর্বববং 

ধারাহোমাস্তমাঁচর্যা বাস্তহৌমৎ সমারভেৎ ॥ ১৪৮ ॥ 

যখাশজ্ঞাহুতীস্ত্মৈ পরিবারগণাঁষ চ। 

তথ পুজিতদেবেত্যো দত্বা কন্্ম সমাপষেও ॥ ১৪৯ ॥ 

বাস্তযাগে পৃথক্কার্ষ্যে এফ তে কথিতঃ ক্রমঃ | 

অনেনৈৰ গ্রহাণাঞ্চ যজ্ঞোইপি বিহিতঃ পরিয়ে । ॥ ১৫০ ॥ 

গ্রহাণামত্র মুখ্যত্বান্নাঙ্গত্বেন প্রপুজনৎ | 

স মৌলো কিরীটে ষস্য তথাভূতম্ দিনকবকিবণোঁদীপ্তবস্থাম্াশোভম, দিন- 

করকিরণবছুদ্দীপ্ডেন বস্ত্রেপাক্গ শোভা যস্য তথাভূতম,॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫1 

ইট। পু্রিত্বা ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ 
আচর্ধ্য বিধায় | ১৪৮ ॥ 

তন্মৈ বাস্তদৈত্যায় ॥ ১৪৯ । 

অনেনৈব ক্রমেণ 1 ১৫৭1 



চি বাযাচশোলাস। ৪৬5 

ংকৃল্লানন্তরং কাষ়ীযৎ বাত্বর্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫১ ॥ 

গণেশদ্যচ্চনৎ সর্ব বাস্তুমাপবিধানবৎ | 

গ্রহাণাৎ যন্্রমন্ত্র চ ধ্যানং প্রা্গেব কীর্তিতহ ॥ ১৫২ ॥ 

্রসন্থাৎ কথিতৌ ভদ্রে । গ্রহৎ বাস্তক্রতুক্রমৌ । 

অথ প্রস্ততকত্যানামুচ্যতে কৃপসংস্থিষা ॥ ১৫৩॥ 

ৎকল্পুং বিধিব€ কৃত! বাস্তপুজনমাচবেৎ। 

মণ্ডলে কলসে বাপি শাল গ্রামে ষথামতি ॥ ১৫৪ ॥ 

ততঃ পূজ্যো৷ গণপতির্র্ধা বাণী হবীরমা। 

শিবো ছুর্গা গ্রহশ্চাপি পুজা। দিকৃপতযস্তথা ॥ ১৫৫ ॥' 

মাতবো বসবোহফ্টৌ চ ততঃ কার্ধ্যা পিতৃক্রিযা । 

প্রাধান্য বক্ণস্যাত্র স ছি পূজো! বিশেষতঃ ॥ ১৫৬ ॥ 

নানোপহাবৈরর্বকণমর্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ | 

বিধিবৎ সংস্কতে বহ্ছৌ বাকণং হোমমাঁচরেহ ॥ ১৫৭ ॥ 

পুক্িতেভ্যশ্ট দেবেভ্যে। দত্বা প্রত্যেকমাহুতিৎ | 

'পুর্ণহুত্যন্তক্কত্যেন হোঁমকর্ত্দ সমাপযেৎ ॥ ১৫৮ ॥ 

ততো ধ্বজপতাকাক্রক্গন্ধসিন্দ,বচর্টিতং ৷ 

উক্তপ্রোক্ষণমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েও কুপমুভষম্ ॥ ১৫৯ ॥ 

অত্র গ্রহ্ঘজ্ঞে ॥ ১৫১ 1 ১৫২ ॥ ১৫৩॥ 

কৃপসংস্কারক্রমমেবাহ সংকপ্পমিত্যাদিভিঃ ॥ ১৫৪ 1১৫৫ ॥ 
॥ 
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ততঃ শ্বকামযুদ্দিশ্ট দেবমুদ্দিশ্য বাঁ নরঃ। 

সর্বভূতপ্রীণনায়োৎস্থজেৎ কুপজল্শয়ং ॥ ৮৬০ ॥ 

কৃতাঞ্জলিপুটে ভূত্বা প্রীর্ঘয়েৎ মাধকাগ্রণীঃ। 

হৃত্রীয়স্তাৎ সর্বভূতা নভোভৃতোযবাঁসিনঃ ॥ ১৬১ ॥ 

উৎন্থষং সর্বভূতেভ্যো ময়ৈতজ্জলমুত্মং | 

টে সর্ধভূতানি স্নানপাঁনাবগাহনৈঃ ॥ ১৬২ ॥ 

তং সর্ধবজীবেভ্যো ময় দত্তমিদৎ জলং । 

যেচ চা স্বস্বকর্্মবিপাকতঃ ॥ ১৬৩ ॥ 

তৎপাপৈর্ন প্রলিপ্যেহহৎ সফলাস্ত মম ক্রিযা। 
ততম্ত্ব দক্ষিণাং কৃত্বা কৃতশান্ত্যাদিকক্রিয়ঃ ॥ ১৬৪ ॥ 

ত্রাঙ্গণান্ ভোজয়েৎ কৌলান্ দীনানপি বৃভুক্ষিতান্। 

জলাশয় প্রতিষ্ঠান্্ সর্ববত্রৈষ ক্রমঃ শিবে। 9 ১৬৫॥ 

তড়াঁগাদৌ 'চ কর্তব্য নাগন্তম্তজলেচরাঃ ॥ ১৬৬॥ 

মীনমণ্ডুকমকরকৃদ্দীশ্চ জলজস্তবঃ। 

কার্ধ্য। ধাতুময়াশ্চৈতে কর্তৃবিভানুসাবতঃ ॥ ১৬9 ॥ 

অত্র কৃপসংক্কারে সঃ বরুণঃ ॥ ১৫৬ ॥ ৫৭ 1] ১৫৮ & ১৫৯ | ১৬০ 

নম সাধকাগ্রণী*কিং প্রার্ঘয়েদিত্যাকাজ্ষাযামাহ উজান যাদিভিঃ ॥ 
১৬১ ॥ ১৬২ 1 ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥& 

তড়াগাদিগ্রতিষ্ঠায়াং যো বিশেষস্তমাহ তড়াগাদৌ চেত্যাদিডিঃ॥ তভা- 

গাদৌ নংঙ্কার্যে মতি নাগন্তজ্যো। জলেচরাম্চ কর্তবাযঃ ॥ ১৬৬ ॥ 



ত্রযোদশোল্লাস ৷ চদ্ধা 

মত্্যো স্বর্ণময়ৌ র্ঘ্যাৎ মগুকাবপি হেমজৌ | 

বাজটতী মকরৌ কৃর্্মমিথুনৎ 'তাত্ররিত্তিকং* ॥ ১৬৮ ॥ 

এতৈর্জলচরৈঃ সার্ধং তড়াগমপি দীর্ঘিকাং। 
সাগুবঞ্চ সমুতস্জ্য প্রার্ঘযন্নাগমর্চয়েৎ ॥ ১৬৯.॥ 

অনস্তে! বচ্ছকিঃ পদ্মে!। মহাপম্মশ্চ তক্ষকঃ | 

কুলীধঃ কর্কটঃ শঙ্বঃ পাথসাং বক্ষক! ইমে ॥ ১৭০ | 

ইত্য্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বখপল্লবে। 

বৃথা প্রণবগায়ত্রেযো ঘটুমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১ ॥ 

চন্দ্রার্কে* সাক্ষিণৌ কৃত্বা বিলৌড্যেকং সমুদ্ধবেত। 
নন কিং দ্রব্যমযাঁঃ কে বা! জলজস্তবঃ কর্তব্যা ইন্যপেক্ষাযামাঁছ মীন- 

মণ্ডকেত্যাদিন ॥ ১৬৭ | ” 
ননু কিং ধাতুমযাঃ কতি বা মীনাঁদযো জলজত্তবে। বিধাতব্যা ইতা- 

কাজ্ষায়ামাহ মৎস্টো স্বর্ণমযাবিত্যাদিনা ॥ ১৬৮ ॥ 
এজৈরিত্যাদিনা। এতৈর্মীনাদ্দিভিভর্জলচবৈঃ সার্ধীং তভাগদীর্ঘিকাং 

সাগরঞ্চাপি সমৃতৎস্থজয্ নাগং প্রার্থয়ন্ সন্নর্চযেৎ ॥ ১৬৯ ॥ 
নম কম্মিন্ স্থানে কং বা নাগমভ্ার্চযেৎ কিং বা! প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষাযাঁ- 

মাহ "অনস্ত ইত্যাদিনা। ইমেইনভ্তাদযোহস্টৌ নাগাঃ পাঁখসাং জলানাং 
বক্ষক। তবস্তীত্যন্থয়ঃ ॥ ১৭০ ॥ 

ইত্যস্টাবিত্যাদিনা। ইত্োতান্যনস্তাীনাক্টৌ ন|গনামান্যস্ব'পল্লাবে 
লিথিত্ব! প্রণবগাযন্ো স্থত্বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেত ॥ ১৭১ ॥ 

চন্ত্রার্কাবিত্যাদিনা ৷ ততন্টন্্রার্কো সাক্ষিণৌ '্বত্বা লিখিতনাগনামা- 

,*তাঁজরীতিকমিতি বা পাঠঃ। 



৪) মহানির্ববাণতন্ত্রম। 

তত্রোভিষ্ঠতি যো! নাগস্তৎ কুরধযার্ভৌয়বক্ষকং ॥ ১৭২ ॥ 
স্তস্তমেকৎ সমানীয় বিংশহস্তমিতৎ শুভং। £ 

সবলং দারুজৎ তৈলৈরুক্ষিতঞ্চ হবিদ্রযা ॥ ১৭৩ ॥ 

সাপযেতীর্ঘতোয়েন ব্যাহৃত্য! প্রণবেন চ। 

তত্র হ্রীস্রীক্ষমাশান্তিসহিতৎ নাঁগমর্চযে্ ॥ ১৭৪ ॥ 

নাঁগ ! ত্বৎ বিষুশয্যাসি মহাদেবধিভূষণ |. “ 

স্তস্তমেনমধিষ্ঠায় জলবক্ষাং কুরুম্ব মে ॥ ১৭৫7 

ইতি প্রার্থ্য ততো নীগস্তস্তৎ, মধ্য জলাশযহ । 

সমারোপ্য তড়াগঞ্চ কর্তা কুর্ধযাৎ প্রদক্ষিণং ॥ ১৭৬ ॥ 

যৃপশ্চেৎ স্থাপিতুঃ পূরব্বং তদ| নাগং ঘটেহন্চযন্। 

ন্যশ্বখপল্লবানি বিলোোকং লিখিতনাগনামকমখণ্থপল্লাবং সমুদ্ধবেত, 

তত্র যে! নাগ উত্তিষ্ঠতি তং নাগং তোয়বক্ষকৎ কুর্ধ্যাৎ ॥ ১৭২ ॥ 

স্তস্তমিত্যাদিনা। বিংশহস্তমিতং বিংশতিহস্তপরিমিতং স্রলমবক্রং 

পদাকজং কাষ্ঠসন্তবং তৈলৈহবিদ্রযা চোক্ষিতমভ্যক্তং শুভামকং ত্তন্তং 

সমানীয় ব্যাহত্তা প্রণবেন তীর্থতোয়েন স্বাপযেত, তত্র ্নাপিতে স্তস্তে 
হ্ীন্রিক্ষমাশাস্তিসছিতং নাগমর্চযেৎ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥ 

নাঁগ। ত্বমিত্যাদিনা। ছে নাগ ত্বং বিষ্ণুশযাসি মহাদেবভূষণঞ্চসি 

এনং স্তন্তমধিষ্ঠায় মে যম জলবক্ষাং কুরু্ ॥ ১৭৫ ॥ 
ইতীত্যাদিনা।' ইতি নাগং প্রার্থা ততো নাগন্তস্তং মধ্যে জলাশযং 

জলাশয়স্য মধ্যে সমাধোপা কর্তা তঙাগপগ্রদক্ষিণং কৃুর্ধ্যাৎ, মধ্যে জলা 

শয়মিতি, পারে মধ্যে হষ্ঠ্যাবেত্যনেনাব্যয়ীভাঁবঃ ॥ ১৭৬ ॥ " * 
যপ ইত্যাদিনা। চেদ্যদি যুপো নাগন্তস্তঃ পূর্ববমের স্থাপিতো ভা 



ভযোদশোললাস। ৪৫ 

তজ্জলং তত্র নিক্ষিপ্য শিক্টং কর্ম সমাঁপয়েও॥ ১৭৭॥ 

এবং গৃহপ্রতিষ্ঠাাং কৃতসৎকল্পকো বুধঃ। 

বাস্তাদিবন্থপূজান্তৎ পিত্রং কর্ম চ কৃপব ॥ ১৭৮ ॥ 

বিধায়ান্র বিশেষেণ ঘজেদেবং প্রজাপতিং । 
প্রাজাপত্যঞ্চ হবনং কুর্ধ্যাৎ সাধকসতমঃ ॥ ১৭৯ ॥ 

গৃহ পুর্ববোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্যগন্ধাদিনার্চযন্। 

ঈশানাভিমুখো ভূত্বা প্রার্থয়েদিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮০ ॥ 

প্রজাপতিপতে গেহে পুষ্পমাল্যাদিভূষিতঃ। 

অস্মাকৎ শুভবাসাঁধ সর্ববথ! স্খদো ভব ॥ ১৮১ ॥ 

ততস্ত দক্ষিণাং কৃত্বা শাস্ত্যাশার্ববাদমাচরেৎ। 

বিপ্রান্ কুলীনান্ দীনাংশ্চ ভোজয়েদাত্বশক্তিতঃ ॥ ১৮২। 

ভদ! নাগং ঘটেহচ্চষন, কর্তা তজ্জলং ঘটসন্বন্ধিজলং তত্র তড়াগে নিঃ- 

ক্ষিপ্য নিউমবশেষৎ কর্ম সমাপযেছ ॥ ১৭৭ | 

এবং জলাশবপ্রতিষ্ঠাবিধানযুক্তহুথ গৃহপ্রতিষ্ঠাবিধাঁনমাহু এবং গৃহ- 

প্রতিষ্ঠীযামিত্যাদ্দিভিঃ ॥ ১৭৮ ॥ 
অত্র গৃহসংস্কীরে ॥ ১৭৯ ॥ 

গৃহমিত্যাদিনা। ততঃ পূর্ব্বোক্তমস্ত্রেণ গৃহং প্রোক্ষাভিষিচ্য গন্ধাদিনা 
গৃহমর্চয়ন, কর্তা ঈশীনাভিসুখো ভূত্বা বিছিতাগ্জলিং দন, গৃহৎ প্রার্থষেৎ। 
১৮০ ॥ পু রঃ 

গৃহং প্রতি প্রার্থনামেনাহ প্রজাপতিপতে ইত্যাদ্যেকেন। প্রজাপতিঃ 

ধতি্বদ্য ন্ গ্রজাপতিপতিঃ তৎসম্বোধনে প্রজাপতিপতে ইতি 1১৮১১৮২॥ 



৪৬ মহানির্বাণতস্ত্রম। 

অন্যার্ঘন্ত্র প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়ান্ঠু যো জপেৎ ৃ 

দেবতাকৃতগেহস্ত বিধানং শৃণু শৈলজে 1 ॥ ১৩ ॥ 

ইথং সংস্কত্য ভবনৎ শঙখতৃর্্যাদিনিঃস্বনৈঃ। 

দেবতাসন্লিধিং স্ব প্রার্ঘয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮৪ ॥ 

উততিষ্ঠ দেবদেবেশ! ভক্তানাং বাঞ্ছিতগ্রদ।। | 

আগত্য জন্মসাফল্যং কুরু মে করুণানিধে ! 0১৮৫ ॥ 

ইত্যতার্থ্য গৃহাভ্যর্ণে দেবমানীয় সাধকঃ। 

উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং স্যাসেৎ ॥১৮৬ ॥ 

ত্রিশুলমথবা চক্রৎ বিন্যস্য ভবনোপরি'। 

বোপয়েন্মন্দিরেশানে সপতাকৎ ধ্বজং স্থৃবীঃ ॥ ১৮৭ ॥ 

চন্দ্রীতপৈঃ কিন্কিণীভিঃ পুষ্পশ্রকৃচুতপ্লবৈঃ। 

অন্যার্ঘত্বিত্যাদিনা। চেচ্যদ্যন্যার্থ, গৃহ্য প্রতিষ্ঠা বিধীযতে তদাহত্র 
গৃহপ্রতিষ্টায়াং কর্তব্য স"কল্পে তদ্বাসায়েতি যে। জপেত। হে শৈলজে। 
পার্ববতি! দেবতাধীনককতগৃহস্থদ্ানসা বিধানং ত্বং শৃু॥ ১৮৩ ॥ 

দেবতাকৃতগেহদানবিধানমেবাহ ইণ্থমিত্যাদিতি: | ইণ্থং পূর্বোক্ত- 
বিধানেন ভবনং গৃহং সংস্কত্য শঙ্ঘতূর্যযাদিনিংশ্বনৈঃ সহ দেবতাসন্গিধিং 

পাত্বা বিহিতাঞ্জলিঃ সন, দেবতাৎ প্রীর্থয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥ 
যতগ্রার্থয়েতদাহ উত্তিষ্ঠেত্যাদিনা ॥ ১৮৫ ॥ 

ইতীত্যাদিন!। সাঁধকো৷ জন ইত্যত্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে গৃহসমীপে দেব- 
মানীয় গৃহহ্ধার্ধযপস্থাপ্য চ তস্য পরতো বাহনং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ £ ১৮৬ ॥ 

বরিশলমিত্যাদিন!। হুধীর্্জনো ভবনোপরি ব্রিশ্লমথবা চক্রং বিনাস্ 



ত্রযোদশোল্লাসঃ। ও 

গোচযিত্বা গৃহং মম্যক্ ছাদয়েদিব্যবাসস! ॥ ১৮৮ ॥ 

উত্তরভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ। 

স্াপযেদ্ধিহিতৈদ্র ব্যস্ততক্রমং বঙ্গ তে শৃণু॥ ১৮৯ ॥ 

এ হীৎ শ্রীমতি মন্ত্রাস্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্। 

ছুপ্ধেন স্াপ্ষ।মি ত্বাং মাতেব পবিপালয় ॥ ১৯০ ॥ 

প্রোর্তবীজত্রষস্যান্তে তথা মূলংৎ নিযোজয়ন্। 

দর়া ত্বাং স্নাপষাম্দ্য ভবতাপহবো ভব ॥ ১৯১ | 

পুনবর্বাজত্রঘং মূলং সর্্বানন্দকবেতি চ। 

মধুনা স্নাপিতঃ গ্রীতে। মামানন্দমযৎ কুরু ॥ ১৯২ ॥ 

সংস্তাপা মন্দিবেশানে গৃহেশীনকোণে সপতাঁকং পতাকাসহিতং ধ্বজং 
বোপযেৎ ॥ ১৮৭ ॥ ১৮৮ ॥ 

ততর্রমম, বক্ষান্থাখেন বিধানেন বিহিটতঃ ডরব্যের্দোবস্তপনসা ক্রম ১৮৯ 
তথ্জ্ুঘমেবাহ এং হ্রীং শ্রীমিত্যাদিভিঃ | এং হীীং শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে 

মূলমন্ত্র: সমুচ্ছরন, তদন্তে চ ছুগ্ধেন স্নাপযামি ত্বাং মাতেব পরিপাল- 
যেতি সমুচ্চরন, কর্তা পর্ব ছগ্ধেন দেবং স্নাপযেৎ ॥ ১৯০ ॥ 

প্রোক্রেত্যাদিন৷ ॥ ততঃপরং প্রোক্তবীজত্রযস্যান্তে তখৈব মূলং মন্ত্র 
বিনিযোজযন, তদন্তে চ, দর! ত্বাং স্াপয়াম্যদ্য তবতাপহরে! ভবেতি, 

সমুচ্চরন, কর্ত| দর! দেবং ম্নাপযেত ॥ ১৯১ ॥ 

পুনবিত্যাদিনা ! পুনবৈং হ্বীং শ্ীমিতি বীজত্রয়ং সমুচ্চবন, তদস্তে চ 
মূলং মন্ত্রং সমুদ্চরন, তদস্তে সর্ববানন্দকরেতি, সমুচ্টরন,, তদস্তে চ, মধুলা 
স্নাপিতঃ প্রীত! মামানন্মমযং কুরু, ইতি সমুচ্চরন, কর্তা মধুনা দেবং 
স্বাতুষেৎ | ১৯২॥+ 

৬০ 



$৬ মহানির্র্বাণত স্তর 

প্রাথম্ম.লং সমৃচ্চার্ধ্য সাবিত্রীং প্রণবৎ স্মবন্। । 

দেবপ্রিয়েণ হবিষা 1 আফুঃ শুক্রেণ তেজসা । 

ন্নানং তে কল্পযামীশ। মামরোগং সদ। কুক ॥ ১৯৩ ॥ 

তদবন্ম,লঞচ গাযত্রীৎ ব্যাহৃতিং অমুদীরযন্ | 

দেবেশ। শর্করাতোষৈঃ স্নাতো মে হচ্ছ রাষ্থিতং ॥১৯৪॥ 

তথামুলং সমুচার্ধয গাযত্রীৎ বাঁকণৎ মন্তুং | ' 

বিধাত্রা নির্ষ্িতৈ্দিব্যৈঃ প্রিষৈক্সিগ্ধেবলৌকিকৈঃ। 

নাবিকেলোদকৈঃ ন্নীনৎ কল্পযামি নমোহস্ততে ॥ ১৯৫ ॥ 

গাধত্র্যা মূলমন্ত্রেণ স্নাপযেদিক্ষুজৈবসৈঃ ॥ ১৯৬ ॥ 

প্রী্থদিত্যাদিনা। প্রাগ্থদেব মূলং মন্ত্রং সমচ্চার্যা ততঃ সাবিত্রীং 
গাঘত্রীং প্রণবমোঙ্কারং চ স্মরন, মতী, দেবপ্রিযে৭ হবিষা আফ়ুঃ শুক্রেণ 
তেজস1। স্বানন্তে কপ্পযামীশ মামরোগং সদা কুরু, ইতি শ্মাবন্ কর্তা ঘ্বতৈন 

দ্েবং স্বাপয়েহ। আধুঃ শুক্রেণ আযুঃ শুক্রবদ্ধীকেন তেজসা তেজে।জন- 

কেন | ১৯৩ ॥ 

তথ্বদিত্যাদিনা। তথ্ধদেব মৃলমন্ত্রং গাযত্রীং ব্যাছাতিথ্চ সমুদীবয়ন্ 
ততে।, দেবেশ শর্করাতোঁধৈঃ স্নাতো মে ষচ্ছ বাষ্িতমিতি চ সমুদীবযন্ 

কর্তা শর্করাতোয়ৈর্দ্দেবং স্াপযেৎ ॥ ১৯৪ | 
তথেত্যাদিন! ৷ তথৈব মূলং মন্ত্রং গাযত্রীং বারুণং মন্তুং বমিতি মন্ত্র 

চ সমুচ্চার্ধ্য ততো, বিধাত্রা নির্সিতৈর্বিব্ৈঃ প্রিষৈঃ স্িখ্বেরলৌকিকৈঃ 
নারিকেলোদটুকঃ স্নানং কপ্পযামি নমৌহিস্তে ইতি সযুচ্টরন্ কর্তা নাবি- 

কেলজলৈর্দদেবং ন্লাপযেৎ ॥ ১৯৫ ॥ 

ততে। গাধত্র্য। মূলমক্ক্রেণ চ ইক্ষুজৈঃ রসৈর্দেবং স্নীপয়েত ॥ ১৯৬ ॥ ০ 



ত্রন্যাদশোল্লীসঃ | ৬৪ 

কাম্মবীজং তথা তব সাবিত্রীৎ মূলমীরযন্। 
কপৃতধাুককাং্রীবকল্তবীচন্দনোদকৈঃ। 

্থত্নাতো ভব স্প্রীতে! ভূক্তিমুক্তী প্রমচ্ছ মে ॥ ১৯৭ ॥ 

ইক্সফউকলসৈঃ ন্নানৎ কাঁবধিত্বা জগশুপতিং | 
গৃহাভ্যন্তকমানীষ স্থাপয়েদ[সনোপবি ॥ ১৯৮ ॥ 

স্নাপনা ন চেদর্চা তদান্ত্ে বাপি তম্মনৌ । 

শালগ্রামশিলাযাহ ব। আলাপযিত্া প্রপূজযেৎ ॥ ১৯৯ ॥ 

অশক্তো৷ মূলমন্ত্রেণ সপেফেচ্ুদ্পপাপ্ধসাহ | 

আষ্টভিঃ কলাসৈরযস্ধা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্ধথ। ॥ ২০০ ॥ 

কামবীজমিত্যাদিনা। কামবীজং ক্লীমিতি বীজং তথ। তারমৌকাঁবং 

সাবিত্রীৎ গাষক্ীং মূলং মন্ত্ং চেরমন্,চ্চবন ততঃ কণূ্বা গুরুকাশ্মীরকন্তুরী- 

চন্দনো দরকৈঃ সু্নাতে। ভব সু প্রীতো। ভুক্তিমুক্তী প্রধচ্ছ মে ইতি চোদীর 

যন্ বর্তা কপূবাদিবৃসিতৈজ্জনলর্দেবং ম্নাপযেঞ, কাশ্মীরম, কুস্কমম. ॥ 

১৯৭1 রি 

ইতীতাদিনা। ইতানেনৈব বিধানেন ক্রামণ চাউটকলটৈরষ কলস 
পবিমিতৈহ্্ধাদিভিঃ ম্নানং কারঘিত্বা গৃহাভ্যন্তবমানীয় চ জগ্রৎ্পতিং 
দেবমাসনোপরি স্থাপযেৎ ॥ ১৯৮ ॥ 

স্বাপনাহ্হেতযাদিনা । চেদাদ্যর্চা দেবতাপ্রতিমা ক্বাপনার্হা স্নাপন- 
যোগ্যা ন ভবে তদা তদান্তে দেবতানক্ত্রে তন্মর্নৌ তদ্দেবতামন্ত্্রে ৰা শাল- 

ৃ গ্রামশিলাঘাং বা স্নীপয়িত্বা দেবং প্রপুজযেৎ ॥ ১৯৯ ॥ 

এ অশক্কাবিত্যদিন]। ছুগ্ধাদিভিদর্দবতাষাঃ স্নাপনেহশে) সতুযাৎ মূল- 



9%? মহানির্ববাণত্ত্রম। 

ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতৎ ক্রপু্জনে | 

সর্ধত্রাগমকৃত্যেমু স এব বিছিতো ঘট ॥ ২০১/॥ 

ততো যজেন্মহাঁদেবং স্বস্বপূজাবিধানতঃ | 

তত্রোপচাঁবান্ বক্ষ্যামি শৃণু দেবি! পবাৎ্পবে 11 ২০২॥ 

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ধ্যমাচমনীষকং |” 

মধুপর্কস্তথাচম্যৎ ন্নানীষং বন্ত্রভৃষণে ॥ ২০৩ ॥ 

গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনৎ তথা । 

দেবার্চনা স্থনির্দিষ্টা৷ উপচারাশ্চ ষোড়শ ॥ ২০৪ । 

পাদ্যমর্ধ্যাচমনৎ মধুপর্কাচমৌ তথা । 

গন্ধাদিপঞ্চকৎ চৈতে উপচাবা দশ স্মৃতাঁঃ ॥ ২০৫ ॥ 

গন্ধপুষ্পে ধৃপদীপো নৈবেদ্যঞ্চাপি কালিকে !। 

পঞ্চোপচাবাঃ কথিত দেবতাযাঃ প্রপুজনে ॥ ২০৬ ॥ 

অস্্রেণারধযান্তস। দ্রব্যৎ প্রোক্ষ্য ধেনুৎ গ্রদর্শযন্ । 

ৎপুজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রেব্যাখ্যানং সুলিখেৎ ॥ ২০৭ ॥ 

অস্ত্রেণ শুদ্ধপাথসাং শুদ্ধানাং জলানীমঞ্টভিঃ সপ্তভিঃ পঞ্চভির্বা কলসৈ- 

থাবদ্দেবং স্বাপয়েশ ॥ ২০০ ॥ ২০১ ॥ 

মহাদেবম, মহাত্তং দেবম,, তত্র দেবযজনে ॥ ২০২ ॥ 

উপচারানেবাহু আঁনমিত্যাদিভিঃ ॥ ২০৩ ॥ 

নির্দিক্টীঃ কথিতাঃ ॥ ২০৪ ॥ ২০৫ ॥ ২০৬ ॥ 

অথাঁসনাদিনমর্পণবিধিমাছ অস্ত্রেণেত্যাদিনা। অক্কেণ ফড়িতিমন্্রেধ- 



ভ্রয়োদশোলাস: | ১ 

বক্ষামাণমনুৎ সা মূলঞ্চ দেবতাভিধাঁৎ। 

সচতুর্থীৎ সমুচ্চর্ধ্য ত্যাগার্থৎ বচনং পঠেৎ ॥ ২০৮ ॥ 

নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তে। দেবে দেষেষু বস্তু 

অনেন বিধিন] ব্দ্রান্ দ্রব্যৎ দদযাদ্দিকৌকসে ॥ ২০৯ ॥ 

আদ্াার্চনবিধো পূর্ব্বৎ পাদ্যার্ঘযাদিনিবেদনং 

অর্পণৎ কাবণাঁদীনাঁৎ সর্ববমের প্রদর্শিত ॥ ২১০। 

_ অনুক্তমন্ত্রী ষে তত্র তানেবাত্র শৃণু প্রিষে । | 

আসনাদ্থযপচীবাণাং প্রদানে বিনিযোজযেহ ॥ ২১১ ॥ 

সর্ববভূতান্তবস্থায সর্ববভূতান্তবাতযনে । 

কল্পযাম্যুপবেশীর্থমীসনন্তে নমো৷ নম? ॥ ২১২ ॥ 

উক্তক্তমেণখদেবেশি । গ্রদাধাসনমুভভমহ | 

যা স্তসার্ধজলেন দ্রব্যমাসনাদিকং প্রোক্ষাঁভিষিচা তদুপরি ধেনুং মুদ্রা 

গ্রদর্শয়ন সাঁধকো গন্ধপুস্পাভ্যাং দ্রব্যং সম্পুজা দ্রব্যাখ্যানং দ্রব্যনাষ- 

সমুলিখেছুচ্চাবযেৎ, বক্ষ্যমাঁণং মন্ং স্বত্ব! মূলং মস্ত্রং সচতুর্থীং দেবতা 

ভিধাঁং চি সস্ুষ্চার্ধ্য ত্যাগার্থৎ বচনং পঠেছ ॥ ২০৭ | ২৭৮ ॥ 
দিবৌকসে দেবা ॥ ২০৯ ॥ ২১০1 ২১১॥ 

আদ্যার্চনবিধাবনুক্রাম্মানত্রানেব ক্রমেণাঁহ সর্কাভৃতা স্রস্থাযেত্যাদিন| । 
| হে দেব। সর্বেষাং ভূতানামস্তরে তিষ্ঠতীতি মর্বভৃতান্তবস্থস্তল্যৈ সর্ববভূতা- 

স্তরস্থায সর্কেষ!ং ভূতানামস্তরাত্মনে তে তুত্যমুপবেশার্থমাসনং কষ্পয়ামি 

যুমূর্পযামি তে তুভ্যং নমো নমোংস্তব অনেন মস্ত্রেণ দেবাযাসনং দা 1২১২ 

জস্কেত্যাদ্ধিন! | "ছে দেবেশি। উক্তক্রমেণ দেবাযোত্তমমাসনং প্রা 



&৫১ মহানির্্বাণন্ন্ত্ম । 

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্ব! স্বাগত ্রথিযেততঃ ॥ ২০৩ ॥ 

দেবাঃ স্বাভীটসিদ্ধযর্থ, যস্ত বাষ্ত্তি দর্শনং | ? 

সবস্বাগতং স্বাগতম্মে তন্মৈ ৫ত পবমাত্বনে ॥ ২১৪ ॥ 

অদ্য ষে সফল জন্ম জীবন সব্কলাঃ ক্রিযাঃ 4 

স্বাগতৎ যত্তযা তম্ষমে তপমাহ ফলমাগর্তং ॥ ২১৫ ॥ 

দেবমামন্ত্য সংপ্রার্থ্য স্বাগত প্রশ্নমন্যিকে 11 ৃ 

বিহিত পাদ্যমাদাষ মন্ত্রমেনমুদীবষেত ॥ ২১৬ ॥ 

যশপাদজলসংস্পর্শাচ্ছুদ্ধিযা'প জগভ্রধ্হ | 

তৎপাদাজপ্রোক্ষিণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়ামাহং ॥ ২১৭ ॥ 

ততঃ কৃতাঞ্লিপুটো ভূত্বা দেবাঃ ম্বাভীনটসিদ্ধার্থমিত্যাদিমন্ত্রদ্যমুদীবযন্্- 

মুকদেব ত্বয়া স্বাগতং স্ুম্বাগতিমিতি স্বাগতং ভক্ত্যা দেবং প্রতি প্রার্থ 

য়ে ॥ ২১৩ ॥ ৃ 
দেব! ত্যাদিনা | হে পরমাত্মন্। যস্য ভবতে। দর্শন (দেবা অপি 

্বাভীস্টসিদ্ধযর্থং বা্ত্তি তেন ত্য়া মে মদর্থৎ স্বাযতং স্ন্বাগতৎ তল্মৈ 
পরমাত্মনে তে তুভাং নমঃ ॥ ২১৪ ॥ 

অদ্যেত্যাদিন|। হে দেব। যদ্যতন্ত্বরয। স্বাগতং ততো! হেতোরদায মে 

মম জন্মজীবনঞ্চ সফলং জাতং ক্রিষা অপি সফল। জাতাঃ মে মম তপ 

সামপি ফলমাগভম২॥ ২১৫ ॥ 

দেবমিত্যাদিন।। হেঅশ্িকে। দেবমামক্ত্রা সম্থোধা উক্তমন্ত্রঘষযঘুদীবয়ন্ স্বা- 

গতপ্রশ্থৎ সৎপ্রার্থা বিছিতং পাদ্যমাদা সন গৃহীত্ব। এনং মস্ত্্মুদদীবযে ্বদেৎ 1১১৬ 

যং মন্্মুদ্রীরযেত্তমাহ যৎপাদজলেতি। হে পবমেশ্বর। যৎপাদুভল 

সংম্পর্শাজ্জগন্রযৎ শুদ্ধিমাপ জগাম তৎপাদাজপ্রোক্ষণার্থে তে তুভাংপাদ্য- 



অযোদশোল্লাসঃ। ৪৭৩ 

পবযানন্দমন্দোহে! জাতে যত্প্রসাদতঃ। 

তন্মৈ।সর্ববাত্মভূতায় আনন্দার্্যৎ সমর্পয়ে ॥ ২১৮ ॥ 

জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্জলং কেবলমেব বা। 

প্রোক্ষিতাঁচিতমাদাষ মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ২৯৯॥ 

যছুচ্ছিষউমপম্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং ভ্্গৎ। 

তন্মৈ সুখাববিন্দায আচমৎ কল্পযামি তে ॥ ২২০ ॥ 

মধুপর্কৎ সমাদায ভক্ত্যানেন সমর্পয়েও ॥ ২২১ ॥ 

তাপত্রধবিনাশার্থমখগ্ডানন্দহেতবে। 

মধুপর্কৎ দদাম্যদ্যগ্রমীদ পবমেশ্বব ! ॥ ২২২॥ 

অশুচিঃ শুচিতামেতি যহস্পুম্পর্শমাত্রতঃ। 

অস্মিতস্তে বদনাভ্তোজে পুনরাচমনীয়কং ॥ ২২৩ ॥ 

মহং কণ্পসামি সমর্পযামি ইমং মন্ত্রমুদীর্যা দেবায় পাদ্যৎ দদ্যাৎ ॥ ২১৭ 

পরমানন্দসন্দে।হ ইত্যাদিনা। পবমানন্দসন্দৌোহঃ পবমানন্দসমূহঃ 
অনেন মন্ত্রেণ দেবায়াখ্যং দদযাৎ | ২১৮ ॥ 

জাতীত্যাদ্দিনা । প্রোক্ষিতমর্চিতং চ জাতীলবক্ষককে।লৈর্ববীমিতং জলং 

কেবলমেব ব! জলমাদাযানেন বক্ষ্যমাণেন মন্ধেণ দেবাধার্পয়ে্ ॥ ২১৯ ॥ 

তমেব মন্ত্রমাহ যছুচ্ছিন্টমিতি। এতি প্রাপ্পোতি অনেন মন্ত্েণা- 
চমনীযং দেরতামুখে দদ্যাৎ ॥ ২২০ ॥ 

ততে। ভক্তণ মধুপর্কং সমাদাযানেন বক্ষ্যমাঁণেন মন্ত্রেণ দেবায় সম- 

গ্কুষেৎ | ২২১ 

তমেব মন্ত্রমাহ ভাঁপত্রযবিনাশার্থমিতি ॥ ২১২ ॥ 



8৭ মহানির্ববাণতস্ত্রম্। 

ন্নানার্থং জলমাদায় প্রাথৎপ্রোক্ষিতমর্চিতং। ॥ 

নিধায দেবপুবতো৷ মর্ত্রমেনমুদীরয়ে,॥ ২২৪ ॥ 

যত্তেম! জগঘ্যাপ্ত যতো জাতমিদং জগৎ । 

তশ্মৈ তে জগদাধাব। স্সীনার্থং তোষমর্পয়ে ॥ ১২৫ ॥ 

স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কং। 

অন্যদ্রব্প্রদানান্তে দদ্যাভোযং সকৃৎ সক়ৎ '॥ ২২৬ ॥ 

বন্ত্রমানীয দেবাগ্রে শোধিতং পূর্বববত্মন] । 

ৃত্ব! কবাভ্যামুক্তোল্য পঠেদবেনং মনুৎ স্ধীঃ ॥ ২২৭॥ 

সর্ব্বাবরণহীনাষ মাষাপ্রচ্ছন্নতেজসে |. 

বাসসী পবিধানাষ কক্পধামি নমোইস্ততে & ২২৮ ॥ 

নানাভবণমাদায় ব্বর্ণবৌপ্যাদিনিশ্রিতৎ। 

প্রোক্ষ্যার্টযিত্বা দেবাঁষ দদ্যাদেন সমুচ্চবন্॥ ২২৯ ॥ 

ততঃ অশুচিঃ শুচিতামেতীত্যাদিনা মন্ত্রেণ পুনর্দেবতা মুখে আচ- 

মনীয়ং দদাৎ ॥ ২২৩ ॥ 

আ্রানার্থমিত্যাদিনা । ততঃ প্রা্ধৎপ্রোক্ষিতমর্চিতং চ স্বানার্থং জল- 

মাদায় দেবপুরতে] নিধাধ স*স্থাপ্য চৈনং মন্ত্রমুদীবয়েহ | ২২৪ ॥ 

যং মন্ত্ধুদদীবযেত্রমাহ, যত্তেজন! জগগ্থ্যাপ্তমিত্যাদিনা। অনেন মন্ত্রেণ 

দেবায স্্খনার্থ, জলং দর্দাঁৎ ॥ ২২৫ ॥ ২২৬ 7 ২২৭ ॥ 

যং মন্তুৎ পঠেত্বমাহ সর্ববাবরণহীনায়েত্যাদিনা । অনেন মঙ্ত্রেণ দেবা 
বন্দরে দদ্যাৎ ॥ ২২৮ ॥২২৯॥ 
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'বিশ্মীভবণভূতাঁষ ধিশ্বশৌভৈকযোনষে । 

মাযাৰি গ্রহভূষার্থ, ভূষণানি সঁমর্পয়ে ॥ ২৩০ ॥ 

গন্ধতন্মাত্রষা স্ষ্টা যেন গন্ধৎ ধরাঁধরাঃ। 

তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যৎ পবমৎ গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩১॥ 

পুগ্পং মনেঞ্ছরং বম্যৎ স্ুগন্ধং দেবনির্ষ্মিতহ । 

মধ মিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতণ প্রশ্বহ্যতাৎ ॥২৩২ ॥ 

বনস্পতিবসো দিব্যে! গন্ধাঢ্যঃ স্থমনোহবঃ। 

আত্্রেয়ঃ সর্ববভূতানাৎ ধুপোস্রাণাষ তেহপ্যতে ॥২৩৩॥ 

স্্প্রকাশে মহাদীপ্তঃ সর্ববতস্তিমিবাঁপহঃ | 

সবাহ্যাভ্যন্তবং জ্যোতিদ্ৰীপোহয়ং গ্রতিগৃহ্যতাং ॥২৩৪॥ 

নৈবেদ্যৎ স্বাছুসৎযুক্তং নানাভক্ষ্যসমন্থিতং | 

নিবেদযামি ভক্তোদৎ যুষাণ পবষেশ্বব। ॥ ২৩৫॥ 

যং নত সমুচ্ছরন, দেবাঁয় ভূষণানি দদ্যাৎ তমেব মস্ত্রমাহছ বিশ্বাভরণ- 

ভৃতাষেত্যাদিনা ॥ ২৩৮] 
গন্ধতম্বাত্রযেত্যাদিনা । ধর! পৃথ্থী, অনেন মস্ত্রেণ দেবায গন্ধাং দদ্যাৎ 

॥ ২৩১ ॥ 

পুষ্পমিত্যাদিনা মস্্রেণ দেবায় পুষ্পং দদ্যাৎ ॥ ২৩২ | 

বনস্পতিরস ইত্যাদিনা। বনস্পতিবসঃ বক্ষবিশেষরসঃ অনেন মন্ত্রে 
দেবাঁয় ধৃপং দদ্যাৎ ॥ ২৩৩ ॥ 

থপ্রকাঁপ ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ দেবাষ দীপং দদ্যাৎ॥ ২৩৪॥ 
টনবেদ্যমিত্যাছ্ছিনা | দেবায় নৈবেদ্যং দদ্যাঁৎ | ২৩৫ ॥ 

৬৯ 
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পানার্থং দলিলং দেব কর্ূ্বাদিস্খানিতং ৷ 

সর্ববতৃপ্তিকরৎ স্বচ্ছমর্পধামি নমোহস্ততে ॥ ২৩৬ ॥ 

ততঃ কপুিখদিবলবঙ্গৈলাদিভিযুতিৎ | 

তান্বলৎ পুন্বাচম্যৎ দত্ব। বন্দনমাচরেৎ ॥ ২৩৭ ॥ 

উপচারাধাবাদানে সাধাবদ্রব্যমুল্লিখেৎ |, 

দদ্যাদ্বা পৃথগাধাবং তন্তম্নাম সমুচ্চরন্ ॥ ২৩৮ ॥ 

ইন্খমর্চিতদেবায় দত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রঘ ৷ 

সাচ্ছাদনৎ গৃহৎ প্রোক্ষ্য পঠেদেনৎ কৃতীগুলিঃ ॥ ২৩৯ ॥ 

গেহ। ত্বং সর্ববলোকানাহ পূজা; পুণ্যযশংগপ্রদঃ। 

দেবতাস্থিতিদানেন স্বমেরুসদূশেো! ভব ॥ ২৪০ ॥ 

ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুষ্ঠস্্ ব্রহ্মভবনহ গৃহ 1 | 

যন্ত্র বিধুতে। দেবস্তম্মাত্বং স্বরবন্দিতঃ ॥ ২৪১ ॥ 

যস্য কুক্ষৌ জগত সর্বৰৎ ববীবর্তি চবাচবহ | 

মাষাবিধৃতদেহস্য তস্য মুর্তেব্বিধাবণাঁহ ॥ ২৪২ ॥ 

দেবমাতৃসমস্ত্রৎ হি সর্ববতীর্ঘমযস্তথা । 

সর্ববকামণ্রদে। ভূত্ব! শান্তি মে কুক তে নমঃ || ২৪৩ | 

পানার্থং ললিলমিত্যাদ্দিনা। কপুরাদিস্থবাসিতং পানার্থং জলং দেবাষ 

দদযাৎ ॥ ২৩৬ ॥ ২৩৭ । ২৩৮ | ২৩৯ ॥ 

এনং কঃ পঠেদিত্যাকাজ্ষাধামাহ গেছ ত্বমিত্যাদিন। ॥ ২৪০ ॥ ২৪১। 

কুক্ষৌ উদরে ॥ ২৪২ ॥ ২৪৩ ॥ 
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'ইত্যভ্যর্্য ত্রিরভাচয গৃহৎ চক্তাদিসংযুতং । 

আত্ম? কামমুদদিস্ট দদ্যাদ্দেবাষ সাধকঃ ॥ ২৪৪ ॥ 

বিশ্বাবাসাঁষ বাসায় গৃহৎ তে বিনিবেদিতহ । 

অঙ্গীকুরু মহেশান ! কৃপযা সন্গিধীধতাঁৎ ॥ ২৪৫ ॥ 

ইত্যুক্তার্পিতগেহাষ দেবা দক্ষিণ: | | 

শহতুর্ধ্যাদিঘোষৈস্তৎ স্বাপষেদেদিকৌপবি ॥ ২৪৬ ॥ 

স্পৃউা দেবপদদ্বন্্ং মূলমন্ত্রৎ সমুচ্চবন্। 

স্থাংস্থীৎ স্থিবে! ভবেতুঢুক্তা বাসস্তে কল্সিতো৷ মযা। 

ইতি দেবং স্থিবীক্ৃত্য ভবনৎ প্রীর্ঘয়েৎ পুনঃ ॥ ২৪৭ ॥ 

গৃহদেবনিবাসায সর্বথ। প্রীতিদে। ভব । 

₹স্যফ্টে তষি মে লোকাঃ স্থিবাঃ সন্ত নিবাময়া ॥২৪৮॥ 

ইীতযাদিনা। ইতি গৃহমভার্থা ত্রস্তিবাবমভার্্া চ সাধকম্চক্রাি 

সংযুতং গৃহৃমাত্মনঃ কামমুদ্দিশা দেবায দদ্যাৎ ॥ ২৪৪ ॥ 

বিশ্বেত্যাদদিন! | দিশ্বমাবাসে। গৃহং যসা সবিশ্বাবাসং তট্যৈ ॥ ২৪৫ 

ইতীত্যাদিনা । ইতি প্রার্থনাবাকাং দেবং প্রত্যুক্ত1 অর্পিতৎ দত্তং 
গেছং ষন্যৈ সোহর্পিতগেহঃ তন্মৈ অর্পিতগেহায দেবায় দত্তদক্ষিণঃ 

সন. সাধকঃ শঙ্ৃর্ধযাদিঘাধৈস্তং বং বেদিকোপরি স্থাপায়ৎ ॥ ২৪৬ ॥ 
স্পস্ট, তাদিনা। ততো দেবপদদ্বন্ৃৎ সৃষ্ট, পুরব্ষং মৃূলমান্ত্রসংযুতেন 

স্াস্্বীং সথিরো ভৰ বাসন্তে কপ্পিতো মযেতি মন্ত্রেণ দেবং স্থিরীকুত্য 

পুর্ভবনং গৃহ প্রার্থযেশ ॥ ২৪৭ ॥ 

» নু ভবনং প্রুতি কিং প্রার্থযেদিত্যপেক্ষমামাহ গহদেবনিবাসয়েন্যা 
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দ্বিসপ্তাতীতপুরুষান্ দিসপ্তানাগতনিপি । 

মাং চ মে পরিবারাংস্ড দেবধান্মি নিবাসয় ॥ ২৪৯ ॥ 

যজনাৎ সর্ব্বযজ্জানাৎ সর্ধ্বতীর্থনিবেষণাৎ। 

যৎফলং তৎফলং মেহদা জাষতাং ত্বতপ্রসাদতঃ ॥২৫০। 

যাবৎ ব্ন্ধরা তিষ্ঠেৎ যাঁবদেতে ধবাধাঃ 

যাবদ্দিবানিশানাথে তাঁবন্মে বর্ততাং কুলং ॥ ২৫১ ॥ 

ইতি প্রার্থ্য গৃহং প্রাজ্ঞঃ পুনর্দেবং সমর্চয়ন্। 

দর্পপাদ্যন্যবস্ত,নি ধ্জং চাঁপি নিবেদযেৎ ॥ ২৫২॥ 

ততস্ত বাহনৎ দদযাৎ ষন্মিন্ দেবে যখোদিতং | 

শিবায় রুষভং দত্ব। প্রীর্থযেদ্িহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫৩॥ 

রৃষত। ত্বং মহাকায়স্তীক্ষশূৃঙ্গোইবিঘাতকঃ। 

পৃষ্ঠে বহুমি দেবেশং পৃজ্যোহসি ভ্রিদশৈরপি ॥ ২৫৪ ॥ 

ক্ষুবেষু সর্ব্বতীর্ঘানি রোম্সি বেদাঃ সনাতনাঃ | 

নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥২৫৫॥ 

দিন]। উৎস্থন্টে দত্বে নিরাময়াঁঃ উপদ্রবশুনাঃ ॥ ২৪৮ ॥ ২৪৯ ২৫০। 

ধরাধরাঁঃ পর্ববতাঁঃ ॥ ২৫১ ॥ ২৫২ | ২৫৩॥ 
নন্ধ ববতং প্রতি কিং শ্রীর্ঘয়েদিতাপেক্ষাযামাহ বৃষ তৃমিত্যা- 

দিনা ॥ ২৫৪ ॥ নু 

দশনাগ্রে দস্তাগ্রে ॥ ২৫৫ ॥ 
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তবষিদত্ে মহাভাগ। স্থপ্রীতঃ পার্ববতীপতিঃ। 

বাসংখদাতু কৈলাশে ত্বং মা পালয় সর্বদা ॥ ২৫৬ ॥ 

সিংহ দত্ব। মহাদেব্যৈ গরুড়ং বিষুবে তথা । 

যথান্ত যান্মহেশানি 1 তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২৫৭ ॥ 

সবাস্বনিষুদ্ধেু মহাবলপবাক্তমঃ | 

দেবানাঁ জযদে। ভীম! দনুজানাঁৎ বিনাঁশকৃৎ ॥ ২৫৮॥ 

মদ দেবীপ্রিযোহসি তব ব্রহ্ষবিস্ণুশিবপ্রিয | 

দেব্যৈ সমর্পিতো তৃক্ত্যা,জহি শত্র,্মো হস্তে ॥ ২৫৯ ॥ 
গকত্মন্। পতগতেষ্ঠ শ্রীপতিগ্রীতিদাযক। 

বজচঞ্চে তীক্ষনখ তব পক্ষা হিবগ্মযাঁঃ। 

নমস্তেহস্ত খগেন্দরায পক্ষিবাজ। নমোহস্ততে ॥ ২৬০ ॥ 

যথা কবপু'টেন ত্বং সংস্থিতো৷ বিষুসন্নিধৌ । 

তথ।'মামবিদর্পন্র। বিষ্চোবগ্ডে নিবাঁসয ॥ ২৬১ || 

তবষি গ্রীতে জগন্নাথঃ প্রীত; সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি। 

দেবাষ দত্তদ্রব্যাণাৎ দদ্যান্দেবায় দক্ষিণাং ॥ ২৬২॥ 

স্প্রীভঃ তবতু ইতি শেষঃ ॥ ২৫৬ | ২৫৭ | 
সিংহস্ততিমেব বিদধাতি লুবাস্থরেত্যাদিভ্যাং ঘ্বাভ্যাম ॥ ২৫৮ ॥ ২৫৯ । 
অথ গরুতস্তুতিং বিদধাতি গরুত্বিত্যাপিভিস্থিভি,। গচ্ষুত্ব, গক্ণড 

পতগত্রেষ্ঠ ॥ ২৬০॥ ২৯১ ২৬১॥ 



« বৃ নর্ব্ধাণতস্ত্ম্। 

তথা কর্ম্মফলঞ্চাপি ভক্তযা তন্মৈ সমর্পয়েৎ ॥ ২৬৩ ॥ 

নৃত্যে্গীতৈশ্চ বাঁদিত্ৈঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ ৭ 
বেশ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বাশযেদ্দিজান্॥ ২৬৪ ॥ 

দেবাগাবপ্রতিষ্ঠীয়াং য এষ কথিতঃ ক্রমঃ। 

আবামসেতুসংক্রামশাখিনাঁমীবিতোহপি'সঃ ॥ ২৬৫ ॥ 

বিশেষেণাত্র কৃত্যেষু পৃজ্যো বিষুঃ সনাতিনঃ ] 

পৃজাহোমৌ তথা সর্ববং গৃহদানবিধাঁনব ॥ ২৬৬ ॥ 
অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাৎ গৃহাদিকং । 

প্রতিষ্ঠিতেহর্িতে দেবে পৃজাদানৎ বিধীযতে ॥ ২৬৭ ॥ 

অথ তত্র শ্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রম উচাতে। 

যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তুর্ণং যচ্ছতি বান্থিতহ ॥ ২৬৮ ॥ 
তদ্দিনে সাঁধকঃ প্রীতঃ স্গাতঃ শুচিকদখঃ 

হকল্পং বিধিবহ কৃত্বা যজেদ্াস্ীশ্ববং ততঃ ॥ ২৬৯ ॥ 

গ্রহদিকৃ্পতিহেরম্থাদ্য৪%নং পিতৃকর্মম ্ঠ ] 

বিধাধ সাঁধকৈর্বিপ্রৈঃ প্রতিমাসন্গিধিৎ ব্রজেৎ ॥ ২৭০ ॥ 

তশ্যৈ দেবায়,) ২৬৩ | 

আশয়েৎ ভোজযেৎ ॥ ২৬৪ ॥ ২৬৫ ॥ ২৬৬ || ২৬৭ || ২৬৮ || 

্রীমদাদ্যাক্রমমেবাহু তদ্দিনে সাধক ইত্যাদিনা। তিনে শ্রী মদাদ্যা 
গ্রতিষ্ঠাদিনে | ২৬৯ ॥ | 

হেষম্ো গণেশ 0 ২৭৩ 1 
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'প্রতিতিতগৃহে যদ কুত্রচিৎ শৌভনস্ছলে । 

আনীত্রার্চামরয়িত্বা স্বাপয়েৎ সীধকোতিমঃ ॥ ২৭১ ॥ 
ভন্মন। প্রথম স্নান ততে। বল্দীকম্বৎন্য়া। 

বরান্ত্দস্তিদস্তোখস্বৃভিকাভিস্ততঃপবহ 1 

বেশ্ঠাদাবস্ম্দা চাপি প্রছথযন্হ্ৃদজাতযা ॥ ২৭২ 1 
ততঃ 'পঞ্চকষাষেণ পঞ্চপুশৈস্্িপত্রকৈঃ। 

কাবযিত্বা গদ্ধতৈলৈঃ স্াপষেৎ প্রতিমাং স্তৃধীঃ ॥ ২৭৩ ॥ 

বাট্যালবদরীজন্বুবকুলাঃ শাল্মলীস্তথা । 

এতে নিগদিতাঃ '্নানে কষায়াঃ পঞ্চভূরুহাঃ ॥ ২৭৪ ॥ 

করবীবং তথা জাতীচম্পকং সবসীরুহহ | 

পাটলীকুস্থমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পৎ গ্রকীর্তিতৎ ॥ ২৭৫ ॥ 

বর্ব বাডুলসীবিল্বৎ পত্রত্রযমুদাহ্তৎ ॥ ২৭৬ ॥ 

এন্ডেষু প্রোক্তদ্রব্যেযু জলযোগে। বিধীয়তৈ ৷ 

পঞ্চাম্থৃতে গন্ধঈতৈলে তোয়যোগৎ বিবর্জষেৎ ॥ ২৭৭ ॥ 

প্রতিষ্টিতেত্যাদিনা । ততঃ সাধকোত্তমঃ প্রতিষ্টিতগৃহে কুব্রচিচ্ছে- 

তনস্থানে ব। অর্চাৎ প্রতি মামানীযার্চযিত্বা চ স্রাপয়ে ॥ ২৭১ ॥ 

নন কেন জ্রবেণ প্রতিমাং ০০০০ ভশ্মনেত্যাদিনা ॥ 
২৭২ ॥ ২৭৩ 

নন কৈঃ পঞ্চকবাযৈধ, কৈঃ রি কঃ, প্রতিমাং 

স্বপয়েদিত্যাকাক্ষারলামাহ বাট্যালেত্যাদিন] | ২৭৪ | ২৭৫ | ২৭৬ || 



৪৮২ মহানির্ববাণতস্ত্রম। 

সব্যান্ৃতিং সগ্রণবাং গাযত্রীং মুমুচ্চরন্। 

এতদুদ্রব্যস্য তোয়েন"ন্নাপয়ামি নমো বদেং& ২৭৮ ॥ 

ততঃ প্রাগুক্তবিধিনা! ছুগ্ধীদ্যেবষটভির্ঘটেঃ | 

কবোঞ্চসলিলৈম্চাপি স্নাপয়ে প্রতিমা বুধঃ ॥ ২৭৯ ॥ 

দিতগোধ্মচূর্ণেন তিলকক্কেন বা শিবাঁধ | 

শালীতগুলচুর্ণেন মার্জধিত্বা বিরুক্ষযেৎ ॥ ২৮০ ॥ 

তীর্থাস্তামষঘটেঃ স্নাপয়িত্বা স্থবাসসা। 

হমার্জিতাঙ্গীং প্রতিমাৎ পুজাস্থানং সমানযেৎ ॥২৮১॥ 

অশক্তৌ শুদ্ধতৌয়ানাৎ পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ। 
কলনৈঃ ম্নাপযেদর্চাৎ ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ ॥ ২৮২ ॥ 

স্নানে আনে মহাদেব্যাঃ শক্ত্যা পুজনমাচরেহ ॥ ২৮৩ ॥ 

ততে! নিবেশ্টপ্রতিমামীসনে স্বপরিষ্কৃতে ৷, 

পীঁদ্যার্ঘ্যাদ্যৈবঙ্চযিত্বা প্রার্থষেদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮৪ ॥ 

নম্থ কেবলৈর্ম্ম।দিভিঃ প্রতিমাং স্ব'পয়ে জ্জলমংযুকৈর্ব্বা ইত্যপেক্ষায়া- 
মাহ এতেঘিত্যাদিনা ॥ ২৭৭ ॥ 

নন্ু কেন মন্ত্্রণ ভন্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্বাপযেদিত্যপেক্ষাযামাহ সব্যা- 

হুৃতিমিত্যাদিনা । পুববং সব্যান্ৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীমুচ্চরন, তত এত 
দ্দব্যদ্য তোষেন স্্াপয়ামি নম ইতি বদেৎ। অনেনৈব মন্ত্রে জল- 
সংযুক্তিঃ ভন্যাদিভিঃ প্রতিমাং ম্নাপযেৎ ॥ ২৭৮ ॥ 

কবোঞ্চললিলৈঃ ঈষদুক্ত্্জলৈঃ || ২৭৯ ॥| ২৮০ ॥ ২৮১ ॥ 

অর্চাম, প্রতিমাম 1 ২৮২ ॥ ২৮৩ ॥ ২৮৪ ॥ 
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নমস্তে প্রতিমে । তুঁভ্যং বিশ্বকর্মবিনির্শিতে । | 

নযস্তেমদেবআবাসে । ভক্তাভীষ্উপ্রদে ! নমঃ ॥ ২৮৫ ॥ 

স্বযি সংপুজযাম্যাদ্যাৎ পরমেশীং পবাৎপরাৎ। 

শিল্পগদাযাবশিষীঙ্গৎ সম্পন্নং কুরু তে.নমঃ ॥ ২৮৬ ॥ 
ততস্তণ প্রতিমামূদ্ধি,পাঁণিৎ বিন্যস্ত বাগ্যতঃ | 

অস্টোন্ভবশতং যূলং জণ্ত গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ ॥২৮৭॥ 
বড়ঙ্গযাতৃকান্যাসং প্রতিমাঙ্গে প্রবি্যাসন্। 

ষড্দীর্ঘতাঁজ! মূলেন যড়ঙ্গন্যানমাচরেৎ ॥ ২৮৮ ॥ 

ভীবমায়ারমাদ্যেষ্ট নমোহীস্তৈিবন্দুসংযুতৈঃ 

অষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসৎ প্রকল্পযে ॥ ২৮৯ ॥ 

মুখে স্ববান্ কবর্গঞ্চ কণ্ঠদেশে ন্যসেত বুধঃ। 

চবগমুদয়ে দক্ষবাহো টাদ্যক্ষবাণি চ ॥ ২৯০ ॥ 

তবর্গঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামৌরুতুগ্মযোঃ। ' 

নহু প্রতিমাং প্রর্তি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষয়ামাহ নমন্তে প্রতিমে। 
তুত্যমিত্যাদ্িনা ॥ ২৮৫ ২৮৬ ॥ ২৮৭ ॥ 

ষডক্গেত্যাদিন! ॥ ততঃ পূর্ব্ববিধিনা প্রতিমাঙ্গে ঘডঙ্গামাতৃকান্যাসং 
প্রীবিন্যসন, সাঁধকঃ ষড্দীর্ঘভাজ। মূলেন মস্ত্েণাপি প্রতিমাজে ফড়ঙ্গন্যাস- 

মাচরেহ কুখ্যাত ॥ ২৮৮) 
তারেতমর্দিন! । ততঃ তারমাধারমাদৈযেরোঙ্কারহীংপ্রীমাদো নমোহট্স্ত- 

প্বি্ুসংযুতৈরনুস্ারসহিতৈরইবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং' প্রকপ্পয়ে 

কুক্যাৎ ॥ ৮৯ 
চে ৬২ 



পু৮$ মহানির্ববাণতস্ত্রেম। 

প্ৰর্গ্চ যবর্গ্চ শবর্গহ মস্তকে নাসেত ॥ ২৯১॥' 

বর্ণন্যাসহ বিধায়েখ তত্তন্যাসং সম্মাচবেৎ ॥”২৯২ ॥ 

পাদযোঃ পৃথিবীতত্বং তোয়তত্বঞ্চ লিঙ্গকে। 

তেজস্তত্বং নাঁভিদেশে বায়ুতত্ত্বং হাদন্থুজে ॥ ২৯৩ ॥ 

আস্তে গগনতত্বঞ্চ চক্ষুষে! রূপতত্বকৎ |” 

স্াণযোর্গন্ধতত্ৃঞ্চ শব্দতত্্বং শ্রল্তিদ্বযে ॥ ২৯৪ | 

জি্বায়াৎ বসতত্ৃঞ্ স্পর্শতন্ত্ং চ বিন্যসেৎ । 

নমস্তত্ং ভ্রুবোর্্মধ্যে সহঅ্রদলপন্কজে,॥ ২৯৫ ॥ 

শিবতত্বৎ জ্বানতত্বৎ পরতত্বব তথোবসি ] 

জীবগ্রকৃতিতত্তে চ বিন্যসেৎ সাঁধকা গ্রণীঃ | 

মহত ত্বমহস্কারতত্ং সর্ববাঙ্গকে ভ্রুমাৎ ॥ ৯৯৬ ॥ 

তারমায়ারমাদ্যেন ডে-নযোহন্তেন বিন্যনেৎ ॥ ২৯৭। 

সবিন্দুষাভৃকা বর্ণপুটিতৎ যুলমুচ্চবন। ূ 

নহ্থ কম্মিন্ কন্মিন্ দেবতাঙ্গে কং কং বর্গ া্েদতাকাঙষযামাহ 

মুখে স্ববানিত্যাদিনা 7 ২৯০ ॥ ২৯১ ॥ ২৯২ ॥ 

নন্গ কন্মিন কম্মিন্ দেবতাঙ্গে কিং কিং তন্বং নাপেদিত্যাকাজ্জায়া- 

মাহ পাদয়োঃ পৃথিবীতত্বমিত্যাদিনা ॥ ২৯৩ ॥ ২৯৪ ॥ ২৯৫ ॥ ২৯৬ ॥ 

নন্ কেন মন্ত্রেণ পথিবীতত্বাদিকং পাদাদৌ ন্যসেদিত্যপেক্ষয়ামাহ 
তারেত্যাদিনা তরমাযাবমাদ্যেন ও' ত্রীং শ্রীমাদিনা নমোইস্তেন পৃথিবী- 
তত্বাদিন। মন্ত্রেণ পৃথিবীতত্বাদিকং পাঁদাদৌ বিন্যসেতড ॥ ২৯৭ ॥ 

নবিস্দ্িতযাদিনা। ততঃ সবিদ্দুমাতৃকাবর্ণপুটিতং সানম্বারৈর্াতকা বর্ণে 



জাযাদশোলাসঃ | ৪ 

নমৌোহস্তং মাভৃকাস্থানে মন্ত্রন্যানৎ প্রযোজয়েৎ ॥২৯৮॥, 

সর্ববঘগ্ঞময়ং ততজঃ সর্ববভূতমষৎ বপুঃ | 

ইয়ৎ তে কল্পিতা মৃত্তির্ত্র স্বাৎ স্থাপয়াম্যহুৎ ॥ ২৯৯ ॥ 

তত্চ পৃজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকৎ.। 

প্রাণপ্রতিষ্ঠ'ৎ সম্পাদ্যপুজষেৎ পরদেববতাহ ॥ ৩০০ ॥ 

দেবগেহপ্রদানে তু ঘেষে মন্ত্রাঃ সমীবিতাঃ | 

তএবাত্র প্রযোক্তব্যা মন্ত্রলিঙ্গেন পূজনে ॥ ৩০১ ॥ 

বিধিবও সংস্কতে ব্হাবর্চিতেভ্যোহঙ্চিতাহুতি 

আবাহা দেবীৎ সম্পূজ্য জাতকন্ম্মাণি সাঁধযেৎ ॥ ৩০২ ॥ 

জাতিনান্দ্ী নিক্ষ মণমন্নপ্রাশনমেব চ। 

ছুড়োপনয়নং চৈতে “্ঘট্সংক্ারাঃ শিবোদিতাঃ ॥ ৩০৩ ॥ 

প্রণব বাহৃতিৎ চৈব গাধত্রীৎ মূলমন্ত্রকং 

সামন্ত্রণাভিধানং তে জাতকম্মাদি নাম চ ॥ ৩০৪ ॥ 

সম্পাদযাম্যপ্লিকান্তাং সমুচ্চার্ধ্য বিধানবিৎ। 

রাদাবস্তে চ সংযুক্তৎ নমোহন্তং মূলং মস্ত্রমুচ্ছরন্ মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং 

প্রয়োজয়েৎ বিদধ্যাৎ ॥ ২৯৮ ॥ 

ততঃ অর্ব্ববজ্ঞমযং তেজ ইত্যাদিনা। দেবীত প্রার্থয়েখ। বপুঃ তবেতি 
শেষঃ | ২৯৯ 1০৩০০ ॥ ৩০১ ॥ ৩০২ 1 ৩০৩ ॥ |] 

». নন্ধু কেন মকর বমোস্কারং ততো! ব্যাহ্নতিং ভূরাৰিং ততো! গাখত্রীং 

তদতা মুলুমত্্ং গতঃ সামস্ত্রণাভিধানমামক্ত্রণসহিতদেবীনাম 'ততত্তে 



8৪৬ মহানির্ব্বাগত্ত্স্। 

পঞ্চপঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ প্রতি সংস্কারকর্মণি ॥ ৩০৫ ॥ 

দততনান্নাহতিশতং যুলোচ্চারণপূর্ববকঃ । 
দেব্যে দত্বাহুতেরংশ প্রতিযামূর্ছি, নিঃক্ষিপেৎ॥ ৩০৬ ॥ 
প্রায়শ্চিততাছিভিঃ শেষ কর্মসম্পাদয়ন্ স্বধীঃ | 

ভোজয়েৎ সাধকান্ বিপ্রান্ দীনানাথাংশ্ঠ তোষয়েৎ॥৩০৭॥ 

উক্তকর্মস্বশক্তশ্চে পাথসাং সপ্তভির্ঘটেঃ । | 

স্নাপযিত্বার্চয়ন্ শক্ত্য! শ্রাবয়েম্নাম দেবতাং ॥ ৩০৮ ॥ 

ইতি তে শ্রীমদাদ্যাযাঃ গ্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে 11 

এবং ছুর্গাদিবিদ্যানাৎ মহেশাদিদিবৌকসাঁং & ৩০৯ ॥ 

চলতঃ শিবলিঙ্গস্ত প্রতিষ্ঠাযাময়ৎ বিধিঃ। 

প্রযোক্তব্যে। বিধানজ্তৈর্ান্্েণামোহপুর্ব্বকৎ ॥ ৩১০ ॥ 
ইতি শ্রীমহানির্ববাণতস্ত্রে সর্বতস্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ধধর্মমানির্ণঘসারে 

শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসম্বাদে আদ্যাকালীগ্রতিষ্ঠানুষ্ঠানে ' 

বাস্তগ্রহযাগজলাশযাদিপ্রতিষ্ঠাদেবগৃহদ*না 
দ্যাদিসর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাকথনং নাম 

ভ্রযোদশোল্লাসঃ ৷ 

ইতি পদং ততো জাতকর্্া্িনাম ততঃ সম্পাদয়ামীতি পদং ততোঁইগ্সি- 
কাস্তাং স্বাহেতি পদঞ্চ সমুচ্চার্ধ্য বিধানবিৎ সাধকো। দেব্যা জাতকর্ম্াণি 
সাধয়েদিতি পূর্ব্বণাস্থযে। বিধেয়ঃ ॥ ৩০৪ ॥ ৩০৫ ॥ ৩০৬ ॥ ৩০৭ ॥ ৩০৮ ॥ 

৩০৯ 1 ৩১০ ॥ 

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটাকায়াৎ ভ্রয়োদশোল্লাসঃ ॥ 



'তুর্দশোললাসঃ | 

জ্রীদেব্যুবাচ । 

আদ্যশক্রেরনুষ্ঠানাৎ কৃপয। ভূরিসাঁধনং | 

কথিতং মে ক্ুপা.নাথণ তৃত্তান্মি তব ভাবতঃ ॥ ১॥ 

সচলস্যেশলিঙ্গসা প্রতিষ্ঠাবিধিরীরিতঃ । 

অচললসা প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ ॥ ২॥ 

কথ্যতাৎ জগতাং নীথ ! মবিশেষেণ সাম্প্রতৎ । 

ইদুং হি পরমৎ তত্বৎ প্রস্টং বদ বূণোমি কং | ৩॥ 

ত্বত্ঃ কো বাস্তি সর্বজ্জঞো দযালুঃ সর্ধ্বৰিদ্ধিভূঃ | 

আশুতোযোদীননাখো মমানন্দবিবর্ধনঃ ॥৪॥ 

এবং সকলদেবানাং সচলদ্য শিবলিঙ্ষদ্যাপি প্রতিষ্ঠা বিধিং ফলঞ্চ 
শ্রুত্বেদানীমচলদ্য শিবলিঙ্গন্য প্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং বিঞিং চ শ্রোতুমিচ্ছত্তী 

শ্রীদেবুব।চ আদ্যশক্েরিত্যাদিনা । ভাবতঃ প্রীতিতঃ ॥ ১॥ ২॥ 
পরমকাকণিকমাশুতোষং সর্ধভ্ঞমপরং কঞ্চিৎ পৃচ্ছ মাং কিং পুনঃ 

* পুনঃ পৃচ্ছসি তত্রাহ ইদং হি পরমং তত্বমি ত্যাদিনা ॥ ৩ ॥ 

সর্ববিষ্ণসর্ব্বধিচারকঃ ॥ ৪ ॥ 



৪৮৮ মহানির্ববাণত্ত্র্ । 

জ্রীসদাশিব উবাঁচ,। 

শিবলিন্সস্থাপনসা মাহাত্ম্য কিং ত্রবীমি তে।' 

যংস্থাপনান্মহাঁপাঁপৈমু'ক্তো যাতি পবৎ পদৎ ॥ ৫ & 

বণপূর্ণমহীদানাদাজিমেধা যুতার্ডনাৎ। 
নিস্তোয়ে তোয়করণাৎ দীনার্ভপবিতোধণাত ॥ ৬ ॥ 

যংফলং লভতে মর্তা্তম্মাৎ কোটিগুণৎ ফলং। 

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাহ সংশয়? || ৭। 

লিঙ্গরূপী মহাদেবো ঘত্র তিষ্ঠতি কালিকে। 

তত্র ব্রহ্মা চ বিষুশ্চ মেস্দ্রান্তিষ্ঠত্তি দেবতা? || ৮ 

সার্দত্রিকোটিতীর্থানি দৃষটাদৃষ্টানি যানি চ। 

পুণ্যক্ষেত্রাণি সর্ববাণি বর্তৃস্তে শিবসন্নিধৌ || ৯ 

লিঙ্গরপধরং শস্তং পরিতো দিধিদিক্ষু চ।" | 

শতহস্তগ্রমাণেন শিবক্ষেত্রৎ গ্রকীতিতৎ | ১০ ॥ 

ঈশক্ষেত্রৎ মহাপুণাৎ সর্বরতীরখযোভমোভমহ | 

যত্রামরা বিরাজন্তে সর্ববতীর্থানি সর্ববদ। || ১১ || 

ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বমেস্তাবতৎপরঃ। 

স সর্বপাপনিমু'ক্তে! যাত্যন্তে শক্কবালযং ॥ ১২1 
প্রথমতঃ শিব্লিঙ্নপ্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং শ্রীসদাশিব উবাচ শিখনিঙ্গস্থাপন 

সাত্যাদিভিঃ ৫ ॥ ৬ 0৭ ॥৮॥৯॥ 
তি শা রি 



চতুর্দশোল্লাসঃ ৷ ৮৮৯ * 

অত্র ঘৎ ক্রিষতে কর্ম স্ল্পং বা বহুল তথা । 

প্রভাধাদ্র্জটেন্তস্য ততৎ কোটিগুগং ভবে ॥ ১৩ ॥ 

যত্র তত্র কৃতাৎ পাপা যুচ্যতে শিবসম্গিষৌ। 

শৈধক্ষেত্রে কৃতৎ পাপৎ বজলেপসম “প্রিষে | ॥॥ ১৪ । 

পুবশ্চর্ধ্যা জপং দানং শ্রাদ্ধং তর্পনফেব চ। 

যৎ কাবোতি শিবক্ষেত্রে তদনস্তাষ কল্পতে || ১৫ ॥ 

পুবশ্চর্্যা শতং কৃত্বা গ্রহে শশিদিনেশযোঃ | 

যৎ ফলং তদ্বাপ্সোতি সক্কজ্জপ্ত। শিবান্তিকে || ১৬। 

গয়াগস্গাপ্রযাগেবু কোটিপিওপ্রদো নবঃ | 

যণ্প্রার্ধোতি তদত্রৈব কত পিগুপ্রদানতঃ ॥ ১৭ ॥ 

অতিপাতদ্ধিনে যে ঠ মহাপাতকিনশ্চ যে। 

শৈবৃতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাস্তেইপি যান্তি পরাৎ,গতিৎ ॥ ১৮ ॥। 

লিঙ্গবপী জগ্নাথো দেব্যাশ্রীহ্র্গয়া সহ। 

যত্রাস্তি তত্র তিস্তি ভূবনানি চতুর্দশ || ১৯ ।। 

স্থাপিতেশস্য মাহাত্ন্যৎ কিঞ্চিদেতৎ প্রকাঁশিতং | 

অনাদিভূতভূতেশমহিম। বাঁগগোচবঃ,1| ২০ || 

মহাগীঠে তবার্চায়ামন্পৃশ্ঠয স্পর্শদুষণৎ। 

অত্র শিবক্ষেত্রে ধূর্টেঃ শিবস্য ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫1 

গ্রহে এনধে ॥ ১৬ ॥ ১৭] 



"৪৯ মহানির্ববীণতস্্রম্। 

বিদ্যতে হ্থত্রতে নৈতল্লিঙ্গরপধরেহরে ॥ ২১ “ 

যথা চক্তার্চনে দেবি! কোহপি দোষে! ন বিদ্যতে। 

শিবক্ষেত্রে মহাতীর্ঘথে তথা জানীহি কালিকে ! || ২২ ॥ 

বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচতে । 

প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্য ময়! বক্ত ন শক্যতে ॥ ২৩॥ 

অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকযাঁপি বা। 

সাধক? পুজযেব্তুক্য। স্বাভীষউফলসিদয়ে ॥ ২৪ ॥ 

প্রতিষ্ঠপূর্ববসাধান্ছে দেবতা য়োইধিবাসয়ে। 

সোহশ্বমেধাধুতফলং লভতে সাঁধকোভমঃ || ২৫॥। 

মহীগন্ধ শীলাধান্যং ভুর্ববা পুষ্পং ফলং দধি। 

স্বতং স্বস্তিকসিন্দুরং শঙ্খকজ্জলরোচনা 1! ২৬ ॥ 

সিদ্ধার্থ, কাঞ্চন বৌপ্যং তাত্রং দীপশ্চ দর্পণৎ | 

অধিবাঁসবিধো বিংশৎ দ্রব্যাণ্যেতানি যোৌজয়ে॥ ২৭ || 

গ্রত্যেকৎ দ্রধ্যমাদাষ মায়য়! ব্রদ্মবিদ্যয়া | 

ক্কৃতং শ্রান্ধং যেষাং তে কৃতশ্রান্ধাঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯1 ২০ ॥ ২১7 ২২॥ ২৩ ॥ 

২৪ ॥ 

অথাচলস্য শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায় বিধিমাহ প্রতিষ্ঠাপূর্বসায়ান্ছে 
ইত্যাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥২৭ ॥ 

নন কেন কেন বস্তুনা দেবতামধিবাসয়েদিত্যাকাজ্ষাযাঁমাহ প্রত্যেক-' 

মিত্যাদিন! ৷ প্রত্যেকং মহাদিস্ব্যমাদায় গৃহীত্বা মাযয! হীং বীশেন 
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অনৈনামুষ্যপদতপ শুভমন্তধিবাসনহ ॥ ২৮ ॥ 

ইতি*স্পুশেৎ সাধ্যতালৎ মহ্থাদ্নেঃ সর্ব্ববস্তাভিঃ | 
ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ভ্রিধৈবমধিবাসযেৎ | ২৯ ॥ 

অনৈন বিধিন। দেবমধিবাস্য বিধানবিৎ'। 

গৃহদানবিধাঁনেন ছুগ্ধাদযৈঃ স্নাপষেভতঃ ॥ ৩০॥ 

₹মাজ্জ্য বাসস লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি । 

পুজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন্ সমর্চযেৎ ॥ ৩১ ॥ 

প্রণবেন কবন্যা্ৌ প্রাণাযামৎ বিধাষ চ। 

ধ্যাষেৎ সদাশিবং শান্তৎ চক্্রকোর্টিসমপ্রভৎ ॥ ৩২ ॥ 

ব্যাত্রচম্মপবিধাঁনং নাগবজ্ঞোপবীতিনং | 

বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গৎ নাগালঙ্কারভূষিতৎ ॥ ৩৩ ॥ 

ধুত্তারুণস্থেতবকতৈঃ পঞ্চভিবাননৈঃ।, 
যুক্ত২ ব্রিনয়নুৎ বিভ্রজ্জটাজ্টধবং বিভূৎ || ৩৪ ॥ 

গঙ্গীধবহ দশভুজৎ শশিশোভিতযস্তকং । 

কপালং পাবকৎ পাশং পিনাকং পবশুং কবৈঃ ॥ ৩৫।। 

বিশিউা ব্রহ্মবিদ্যযা! গাষত্রা। সংযুক্কেনীনেন ভ্রবোণীমুষ্যদৈবতস্য শুভ- 
মধিবাসনমন্ত্র ইতি মস্ত্রেণ মহযাঁদ্যৈঃ সর্বববস্তরভিঃ সাধাদেবস্য ভালং 
সুশেত্, তওঃগরং প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধ! ত্রিবারমেবং বিধিনা' দেবমধিবাস- 

স্যেত। ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০॥ ৩১॥ ৩২ ৩৩॥ 

* বিভ্রৎবিভ্রতম, | সপাং সুলুণিত্যমোইলুক্ ॥ ৩9 ॥ ৩৫ ॥ 
৬৩ 
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বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজাহ্ শং শরং | 

বরঞ্চ বিভ্রতৎ সবর নিব স্ততহ ॥ ত৬॥ 

পরমাননদদন্দোহোলসৎকুটিনলোচনং । 

হিমকুন্দেন্দুসং কাশং বৃষাসনবিবাজিতহ ॥ ৩৭ | 

বিতঃ সিদ্ধগন্ধবৈর্ববগ্লবোভিবহর্নিশহ ।" 

গীযমানমুমাকীন্তমে কান্তশবণপ্রিযৎ ॥ ৩৮ ॥ 

ইতি ধ্যাত্বা মহেশানং মাঁনসৈরুচপাবকৈঃ। 

পুজ্যাবাহ্থতল্লঙ্গে যজেচ্ছক্তা বিধানবিও1| ৩৯ 1 

আননাছ্যপচাবাণাং দানে মন্ত্রাঃ পুবৌদিতাঃ। 

মুলমন্ত্রমনুৎ বক্ষ্যে মহেশস্য মহাত্মনঃ || ৪০ ॥ 

মাঁযাতাবঃ শব্দবীজং ন্ধ্যার্মান্তাক্ষবান্বিতৎ । 

অর্দেন্দুবিন্ৃভৃষাচ্যৎ শিববীজং প্রকীত্তিতং || ৪১ ॥। 

স্থগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসাচ্ছাদ্য শঙ্কবং | 

নিবেশ্টঠ দিব্যশষ্যায়াং বেদীমেবং বিশোধযেহ || ৪২ ॥ 

বিভ্রতৎ দধতম্॥ ৩৬ ॥ 

পরঘানন্দসন্দোহোপ্পসৎকুটিললোচনম. পরমানন্দসন্দোহেনোল্লসস্তি 
কুটিলানি চ লোচনানি যস্য তথাভৃতম,। সন্দোহঃ সমূহঃ | ৬৭ ॥ ৩৮ ॥ 
৩৯ ॥ $০ 1 

মহেশস্য মূলমন্ত্রমেবাহ মায়েত্যাদিন! | পূর্ব্বং মায়। ত্রীং বীজমুচ্যেত 
ততস্তাবঃ গ্রণবো বাচ্যঃ ততঃ সন্াসতাক্ষরািতং সন্ধকষবাস্ীক্ষরসংযুক্ত- 
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বেদ্যাৎ প্রপুজযেদ্দেবীমেবম্বে বিধানতঃ। 

মাষয়ীত্র করন্দসৌ প্রাণায়ামৎ সমাচবেৎ 1 ৪৩ ॥ 

উদ্যস্তানুসহত্রকান্তিযমলাহ বন্্যর্কচন্দ্রেক্ষণাহ 

মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎ-স্মেবাননাস্তোরুহাঁহ । 

হস্তাটিবভষং ববং চ দধতীং চক্রুৎ ভথাজং দধৎ 

পীনোন্তঙ্গ পযোধবাং ভযহরাং পীতান্ববাং চিন্তে 11881 

ইতি না মহাদেবীং পুজযেন্িজশক্তিতঃ । 

ততস্ত দশদিকৃপালান্ রষতঞ্চ সমর্চযেহ ॥॥ ৪৫ || 

ভগবত্য। মনুং বক্ষো যেনাবাধ্যা জগন্মসী ॥ ৪৬ ॥ 

মাদন্দুবিন্দুভূষাঢাঞ্চ শব্দবীজং,হকাবকপমক্ষবং বাচাম.। সকলপদযোঁজ 

নযা হীং ওঁ হ্রৌং ইতি শিববীজং প্রকীর্ডিতম. | ৪১ ॥ ৪১ | 
মায়য] হীং বীজেন ॥ ৪৩ 

অথ মহাদদব্যাধ্যানমাহৈকেন উদ্াাঙ্ঞান্গিতাদিন!। নিন চিন্তাষ 

কণন্ত-তাং মহাদেবীম; উদ্াস্তাসসহতরকান্তিম উদ্যতাং ভাহুনাৎ স্্যানাং 
সহত্রের কান্তি দীপ্তির্দস্যাঃ তথাভূতীম | পুনঃ কীদৃশীম্, অমলাং নির্লাং । 

পুনঃ কীদৃশীয্, বন্ছার্কচন্দ্েক্ষণাম, বঙ্ার্কচন্দ্রাঃ ঈক্ষণানি লোচনানি যস্যা- 
স্তথাভৃতাম্। পুনঃ কীদৃশীম+ মুক্তাযন্থ্ি তহেমকু গুললুসৎম্যেবাননান্তো 

রুহাম, মুক্তাভিরন্থিতাভ্যাং সম্বস্কীভ্যাং হেষকু শনাজ্যাং লসদ্দীপ্যমানং 

ন্মেবমীষদ্ধননশীলমাননান্তোরুহং মুখপদ্ধাং যস্যাঃ তথাভূতাম,। পুনঃ 

কীদৃশীমত হস্তাজঃ পাঁণিকমটৈরভয়ং ববং চক্তৎ তথা স্থগন্ধাদিকং দধ- 

দজুং কমল" চু দধত্বীম্ | পুনঃ কাদুশীম,। পীনোত,্বপযোধবাম, 'পীনৌ 

,মহান্বানুত্ত ্বুকনতো পযোধরৌ স্তনো বশান্তখাড তাম । খুনঃ কীদৃশীম, 
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মায়াং লক্ষমীং সমূষ্চার্য্য থান্তৎ ফষ্ঠন্ববান্থিতং | 

বিন্দুযুক্তৎ তদন্তে চ যোজযেদহ্িবল্লভাহ || ৪৭ || 

পুর্ববব€ স্থাপধন্ দ্েবীং সর্ববদেববলিং হরেৎ। 

দধিযুক্তমাষতক্তং শর্কবাদিসমন্িতং || ৪৮ ॥ 

এশান্তাৎ বলিমাদাঁধ বারুণেন বিশৌধযেৎ । , 

সংপুজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাৎ মন্ত্রেণানেন চার্পযেৎ ॥ ৪৯ ॥ 

সর্ষেবে দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধবের্ধাবগবাক্ষসাঃ | 

পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতাশ্চ পিতবস্তথা ॥ ৫০ ॥ 

খষযে! যেহন্যদেবাশ্চ বলিৎ গৃহুস্ত নংযতাঃ। 

পবিবাধ্য মহাঁদেবং তিষ্ন্ত গিবিজামপি ॥ &১॥ 

তযহরাম,, তয়হ্র্রীম, পুনঃ কীদৃশীম্ত পীতান্ববাম, পী, তমদ্ববং বন্রং 
যন্যান্তথাভূতাম্ ॥ ৪8 ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ 

ভগবত্যামস্ত্রমেবাহ মাঁয়ামিত্যাদিনা । মাযাং হীং বীজং লক্ষনীৎ শ্রী 

বীজং চ সমৃঙ্গার্য ততঃ যঙ্ঠস্ববান্বিতৎ বিন্দুযুক্ষং চ 'থান্তং বর্ণ সমচ্চারধ্য 
তরস্তে, বন্ছিবল্পভাং যোজয়ে। সকলপদযোজনয! স্থীং শ্রী' হুং স্বাহেতি 

মস্কো জাত2 ॥ ৪৭ | 

ূর্ধববদিত্যাদিনা । ততঃ পূর্বববচ্ছিবলিঙ্গবৎ স্বগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসস! 
চাচ্ছাদ্য দিব্যশষ্যাযাং দেবীং স্থাপযন্ সন দধিযুক্তং শর্কবাদিলমস্বিতং চ 
মাষং ভক্তং সর্ব্বদেববালিং হবেদ্দদ্যাৎ ॥ ৪৮ ॥ 

নম্থ কেন বিধিনা সর্ব্বদেববলিৎ দদ্যাদিত্যাকাঙ্কায়ামাহ উশান্যামি- 

ত্যাদিনা। বারুণেন বমিতি মস্ত্্েণ || ৪৯ ॥ 

সর্বদেববলিসমর্পণমা্ত্রমেবাহ সর্ব দেবা: সিদ্ধগণ। ই ॥৫০৫১। 
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ততে। জপেন্সহাদেক্য। মন্ত্রমেন্ৎ যথেপ্দিতৎ । 

গীতবাদ্যাদিভিঃ' সন্ভিরিরবদধ্যান্মঙ্গলক্রিযাৎ ॥ ৫২ ॥ 

অধিবালং বিধাঁষেণ্খৎ পরবৈহহ্ি বিহিতক্রিষঃ ৷ 

হকল্পং বিধিবৎ কৃত্বা! পঞ্চদেবান্ প্রপুজষেৎ ॥ ৫৩ ॥ 

মাতৃপুজ্াৎ বসোর্াবাৎ বৃদ্দিশ্রাদ্ধং সমাচবন্। 

মহেশদ্বাবপালাংশ্চ বজেৎ তক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥ 

নন্দী মহাবলঃ কীশবদনে। গণনাষকঃ । 

দ্বাবপালাঃ শিবল্সৈতে সর্বের শস্্ান্ত্রপানযঃ ॥ ৫৫ ॥ 

ততে। লিঙ্গৎ সমাঁনীয় বেদীকূপাৎ চ তাবিণীং। 

মণ্ডলে সর্ববতোভদ্রে । স্থাপযেছ! শুভাসনে ॥ ৫৬ ॥ 

অস্টভি? কূলসৈঃ শন্তুৎ মনুন। ত্র্যন্বকেন চ। 

ন্নাপৃধিত্বার্চষে ভক্ত যোডশৈকপচাবকৈ? 7 ৫৭ ॥ 

বেদীৎ চ মুলমুভ্্রেণ তদ্বৎ সংস্থপ্য পুজবন্ । 

কৃতাগ্রলিপুটঃ সাধু প্রার্থষেহ শঙ্কবং শিবং ॥ ৫৮ ॥ 

এনম, রং শ্রীং হূং স্বাহেতীমম, ॥ ৫২ ॥ 
পঞ্চদেবান ত্রহ্ধাদীন্ ॥ ৫৩ 01 ৫৪ | 

সম্পৃজ্যান্মহেশদ্বাবপালানাহ নন্দীত্যাদিনৈকেন | ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ 
মনুন। হ্রীর্মো হৌং ইতি মন্ত্রেণ ত্রদ্বকেন ত্রান্বকশ্যজামহে ইত্যাদিনা 

মন্্েণ | ৫৭» 
সূলমন্ত্রেণ হী শ্রীং হং স্বাহেতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৮ ॥ 



8৯৬ 
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মহানির্ব্বাণতস্ত্রম। 

আগচ্ছ ভগবন্ শস্তে! ! সর্বদেব'নমন্কৃত ! | 

পিনাকপাণে ! সর্বেশ 1 মহাদেব! নমোহস্ততে ॥ ৫৯। 

আগচ্ছ মন্দিবে দেব ! ভক্তানুগ্রহকারক ।। 

ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপা কুরু নমো নমঃ ॥ ৬০ ॥ 

মাতর্দেবি । মহামাধে ! সর্ববকল্যাণকাবিনি। | 

প্রসীদ শস্ত,নাসার্ঘং নমন্তেহস্ত হরপ্রিষে 1 ॥ ৬১ ॥ 

আয়াহি ববদে ৷ দেবি ' ভবনেহন্মিন্ ববপ্রদে 1 | 

প্রীত ভব যহেশানি । সর্ববসম্পগকবী' ভব ॥ ৬২ ॥ 

উত্ভিষ্ঠ দেবদেবেশি । স্ষৈঃ স্বৈঃ পবিকবৈ? সহ । 

স্থুখং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাৎ ভক্তবতমলো ॥ ৬৩ ॥ 

ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীৎ মঙ্গলধ্বনিপূর্ববকং | 

গ্রদক্ষিণং ভ্রিধ! বেশ কাবধিত্ব! প্রবেশষেহ ॥ ৩৪ ॥ 

পাষাণখনিতে গর্ভে ইষউকাবচিতেহপি বা। 

অধস্ত্রভাগলিজস্য রোপযেম্মুলমুচ্ভবন্ ॥ ৬৫ ॥ 

যাবচ্ন্দ্রশ্চ সুর্ধ্যশ্চ যাবৎ পৃথী চ সাগবাঃ। 

তাবদত্র মহীদেব স্থিবো ভব নমোহস্ততে ॥ ৬৬ ॥ 

নন শঙ্করং শিবাঞ্চ প্রতি কিং প্রীর্থযেদিত্যপেক্ষাযামাহ আগচ্ছ ভগ 

শন্তে। 1! ইত্যাদিন] ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ ৬১ 1 ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ 

পাষাণেত্যাদিনা। ততো! মূলং মন্ত্রমুচ্চবন্ সাধকঃ পাষাণে খল্লিস্ত 

ইন্টকারচিতেহপি বাবর্তলিঙ্গস্যাধস্ত্রিভাগমধো বোপযেৎ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ 
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মন্ত্রেণানেন স্দৃচৎ.কারয়িত্বা নদাশিবং | 

উত্তবা্রাৎ তত্র বেদীৎ মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৭॥ 
স্থিবা ভব জগদ্ধাত্রি । স্থষটিস্থিত্যন্তকাবিণি ৷ | 

যাবদ্িবা! নিশানাথৌ তীবদত্র স্থিবা ভব ॥ ৬৮ ॥ 

অনেন স্থদৃটীকৃত্য লিঙ্গৎ স্পৃষ্ট। পঠেদিমহ ॥ ৬৯ ॥ 

বাস্রভৃতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধররবাঃ সিদ্ধচারণাঁঃ । 

যক্ষানাগাশ্চ বেতালাঃ লোকপাল! মহ্্ষযঃ ॥ ৭০ ॥ 

মাতবো গণনাথাশ্হ বিষ্ুত্রপ্ধা বৃহস্পতি । 
যস্ত সিংহাসনে যুক্ত ভূচরাঃ খেচবাস্তথা ॥ ৭১ ॥ 

আবাহযামি তং দেবং ত্র্যক্ষমীশীনমব্যযৎ | 

আগচ্ছ ভগ্ববন্বত্র ব্রঙ্মনির্মিতযন্ত্রকে ॥ ৭২ ॥ 

গ্রবায ভব সর্ব্বেষাহ শুভাষ চ হ্থখায চ। 

ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্তবিধিন! স্নাপষন্ শিবহ ॥ ৭৩ ॥ 

প্রাথদ্ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ ৎপুজযেৎ গ্রিষে 1 | 

বিশেষমর্ধ্যৎ সংস্থাপ্য সমর্য গণদেবতাঃ। 

পুনধ্যাত্বা মহেশানৎ পুষ্পং লিঙ্গোপরি ন্যসেৎ ॥ ৭৪ ॥ 

মন্ত্রেণেত্যাদিনা ৷ অনেন যাঁবচ্ততরশচ সু্যম্চেতযাদিন! মন্ত্রেদ সদা- 
শিবং সুদূঢং 'কাঁরযিত্বা মূলেনৈব মস্ত্রেণ তত্র সদাশিবে বেনীং প্রবেশ- 
য়ে ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ , 

'দ্্ীরৃত্য' বেদীমিতি শেয়ঃ ॥ ৬৯॥ 
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পাশা, শপুটাশির্ধা িশাসতঃ মিনু । 
হৌং হংম ইতি মন্ত্েণ তত্র প্রাণান্ নিবেশবেৎ। 

চন্দনাগুককাশ্মীরৈর্বিলিপ্য গিবিজাপতিৎ ॥ ৭৫ ॥ 

যজেং প্রাগুক্তবিধিন! ষোড়শৈরুপচাঁরকৈঃ । 

জাতনামাঁদিয়ংক্কাবান্ কৃত্ব। পুর্বববিধানবৎ ॥ ৭৬ ॥ 

সমাপ্য সর্ববং বিধিবৎ বেদ্যাঁৎ দেবী মহেস্ববীৎ | 

অভ্যঙ্চ্য তত্র দেবস্য মুভাবিষৌ প্রপূজযেৎ ॥ ৭৭ ॥ 

সর্ববঃ গ্িতি; সমুদ্দিষ্উ। ভবোজলমুদাতা। 

কুদ্রোহগ্নিকাগ্রো বাঁষুঃ স্তাৎ ভীম আকাঁশশব্দিতা ॥৭৮। 

পাশোঃপ্তির্ধজমাঁনে। মহাদেব? স্থধাকবঃ | 

ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যেতে মূর্ভতযোহফৌ প্রবীর্ভিতাঃ ॥ ৭৯ ॥ 

ইমং কং পঠেদিত্যাঁকাজ্মাযামাহ ব্যাপ্রভৃতা ইত্যাদিন? ॥৭০ 1৭১২0৭31558 

পাশেত্যাদিনা। পাশান্কুশপুটা পাশান্কশাভ্যামাৎ ক্রোৎ বীজাভ্যাং 

পুট আদ্যস্তযোঃ মংযোগে। যস্যাশ্থথাতৃতাশক্ী হ্রীং বীজং পূর্বমুচোত, 
ততঃ জবিন্দুকাঃ সাহ্ুম্বাব! আদিপাস্তাঁবর্ণ! বক্তব্যাঃ ততো হ্বীং হস ইতুাচ্যেত 

যোৌজনয! আং হ্রীং ক্রোং য়ং বং লং বং শং ষং দং হৌং হংস ইতি মন্ত্রে 
জাতঃ, অনেন মন্ত্রেণ গ্রাগুক্তদিধাঁনেন তত্র লিঙ্গে প্রাণান্িবেশযেঙ ॥ ৭৫ ॥ 

৭৬ ॥ 
তত্র বেদ্যামেব ॥ ৭৭ ॥ 

মহাদেবসা প্রপৃজ্যা অঙ্কৌ মূর্তীবাহ সর্ব্বঃ ক্ষিতিরিত্যাদিভ্যাং' 
দ্বাভ্যাম, 1 ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ 
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প্রণবাদিনমোহস্তেশ্ প্রত্যেকাহ্বানপূর্ববকং । 

ূ্ববাদীশানপর্যস্তমমূভাঃ ক্রমাদ্যজেও ॥ ৮০ ॥ 

ইন্দ্রাদিদিকৃপতীনিষ্ট্! -বক্ষাদ্যাশ্চাঙ্টমাতৃকাঃ। 
বৃষ বিতানং গেহাঁদি দদ্যাদীশায় সাঁধ্কঃ ॥ ৮১ ॥ 

তত; কৃতা্জলি্ভক্তয। প্রার্থয়েৎ পার্বতীপতিৎ ॥ ৮২ ॥ 

গুহেহস্মিন্ ককণাসিন্বো । স্থাপিতোহসি য়া প্রভো !। 
প্রসীদ ভগবন্ শস্তো ! সর্বকাঁবণকাবণ | ॥ ৮৩ ॥ 

যাবৎ সসাগবা পৃথী যাবৎ শশিদিবাকবৌ। 

তাবদন্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমন্তে পরমেশ্বর | ॥ ৮৪ ॥ 

গৃছেহন্মিন্ যস্ত কম্তাপি জীবস্ত মরণৎ ভবে । 

ন ৮88 প্রলিপ্যেইহুৎ প্রসাদাতব ধূর্জটে । ৮৫ 

ত; প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কত্য গৃহৎ জে | 

প্রভাতে পুনবাগত্য স্্াপষেচ্চন্্রশেখরৎ ॥ ৮৬ ॥ 
নন কেন বিধিনা' মহাদেবস্যাঞ্টৌ মৃত্তীঃ প্রপূজযেদিত্যাকাজ্ফাযামাহ 

গ্রণবাদীত্যাদিন! । প্রণবাদিনমোইস্তেন নামমন্ত্েণ পূর্ব্বাৎ পূর্ববমাবভ্য যথা 
শর্বক্ষিতিযূর্তে ইহাগচ্ছেহ তিষ্ঠেহ সম্গিধেহি মম পূজাং গৃহাণেত্যাহ্য ও" 
শর্ববর ক্ষিতিমূর্তাষ নম ইতি মন্ত্রেণ বেদযাং পূর্ববদেশে গরস্কপুস্পাদিভিঃ শর্বরং 

ক্ষিতিমূর্ভিং যজেৎ্,। এবমেবাধেয়াদিযু ্ রমতোইন্যা অপি সপ্তমূত্তীর্জে ৮০1 
ইষ্ট পুজধিত্বা। ॥ ৮১॥ 

নহুপার্বভীপতিং কিং প্রার্থযেনিত্যাকাঙ্ছায়ামাহ গৃঁহেইন্মিন্ করুণা 
সেন্ধো |. ইতুযাদিল! ॥ ৮২.॥ ৮৩॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥৮৬॥ 

৬ 
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শুদ্বৈঃ পঞ্চাযুতৈঃ স্নান প্রথমৎ প্রতিপাঁদযেৎ। 

ততঃ স্ুগন্ধিতোধানাং কলসৈঃ শতমৎখাকৈ॥ ৮৭7 

সংপুজ্য তং যথাশক্যা প্রার্থযেও ভভ্ভিভাবত? ॥ ৮৮ ॥ 

বিধিহীনৎ ক্রিয়াহীনংভক্তিহীনৎ যদর্চিতৎ | 

সম্পূর্ণমস্ত তৎসর্ববং ত্বৎপ্রসাদাছুমাপতে । | ৮৯ ॥ 

যাবচ্ন্দ্রশ্চ সূর্ধ্যশ্চ যাবৎ পুরী চ মাগরাত। 

তাবন্মে কীর্তিবভুল৷ লোকে তিষ্ঠতূ সর্ববদ] ॥ ৯০ ॥ 

নমস্ত্র্যক্ষায রুড্রায পিনীকববধাঁবিণে । 

বিষুরবরন্ষেন্দরূর্ধ্যদ্ৈবর্চিতাঁষ নমো নমঃ ॥ ৯১ ॥ 

ততস্ত দক্ষিণাঁং দত্বা ভোজাঘেৎ কৌলিকান্ দ্বিজান্। 

তক্ষ্যৈপেষৈশ্চ বামোভির্দবিদ্রান্ পবিতোষযেৎ ৯২) 

প্রত্যহং পুজয়েদ্দেবং যথাবিভবমাত্মন? | 

স্থাববং শিবলিঙ্গন্ত ন কদাঁপি বিচালযেৎ ॥ ৯৩ 1 

অচলস্তেশলিঙ্গস্ত প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে। 

হক্ষেপাৎপবমেশানি । সর্ববাগমসমুদ্ধতা! ॥ ৯৪ ॥ 

ননু কেন দ্রবোণ শিব ম্রাপষেদিত্যপেক্ষাযামাহ শুদ্ধৈবিত্যাদিনা ॥৮৭ 
তস্ শিবম্ 0 ₹৮ ॥ 

নন্থু শিবং কিং প্রার্থযেদিত্যাকাজ্কায়ামাহ বিধিহীনমিত্যাদিনা ॥ ৮৯ ॥ 
৯৪ | ৯১ | ৯২ ॥ ৯৩৯৪ ॥ 
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ভ্রীদেব্যুবাচ। 

বদ্যকাম্মান্দেবতানাৎ পৃজাবাধোতবেদ্ধিভো । | 
বিধেষং তত্র কিৎ ভৈস্তন্মে কথয তত্বৃতঃ ॥ ৯৫ ॥ 

অপুঁজনীয। কৈর্দো ষৈর্ভবেযুর্দেবমূর্তষঃ,। 

ত্যাজ্যা বাঁ কেন দোষেণ তছুপায়ম্চ ভণ্যতাং ॥ ৯৬ ॥ 

প্রীনদাঁশিব উবাচ। 

একাহ্মর্চনাবাধে দ্বিগুণ দেবমর্চষেও | 

দিনদ্ধষে তদ্দিগুপ্ুৎ তদ্দৈগুণ্যং দিনত্রযে ॥ ৯৭ ॥ 
ততঃ ষশ্মামপর্যযন্তৎ বদি পূজা ন সম্ভবে। 

তদাষ্টকলসৈর্দেবং স্নাপযিত্বা যজেও স্বধী? ॥ ৯৮ ॥ 

ষগ্মানাঙ পবতো দেব গ্রাকৃসংস্কাববিধানতঃ | 

পুনঃ স্থনতস্কতং কৃত্বা পূজয়েও সাঁধকা গ্রণীত ॥ ৯৯ ॥ 

খণ্ডিং স্কট তং ব্যক্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠাবোগিণা। 
* পতিত ছুষ্টভূম্যাদৌ ন দেব পুজযে বুধঃ ॥ ১০০ ॥ 

হীনাঙ্গং স্কংটিতৎ ভগ্রং দেবং তোষে বিসর্জযেৎ । 

স্পর্শাদিদৌমডুষ্টন্ত সংস্কত্য পুনবর্্চযেন ॥ ১০১ ॥ 

শ্রীদেব্ষাচ যদীত্যাদিনা ৷ তত্র পূজাবাধে সতি ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥ 

এবং প্রার্থিতঃ সন শ্রীসদাশিব উবাচ একাহমর্চনাবাধে ইত্যাদিল। ॥ 
£৭ 0 ৯৮ টিন] 



২ মহানির্ববাণতন্ত্রম্। 

মহাগীঠেহনাদিলিঙ্গে সর্বদোষবিধর্জিতে | 

সর্বদা পৃজয়েতত্ স্বং স্বমিষ্ হ্খাপ্তযে & ১০২ ॥ 
যদ্যৎস্পৃষ্টং মহামায়ে ! নৃণাই কর্ম্মানুজীবিনাঁং। 

নিঃশ্রেষসায় 'তৎ সর্ববং সবিশেষৎ প্রকীর্ডিতং ॥ ১০৩॥ 

বিন! কম্ম ন তি্ঠস্তি ক্ষণার্ধমপি দেহিনঃ। 

অনিচ্ছস্তোহপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবাযুন] ॥ ১০৪ | 

কর্ণ! স্থখমশ্বস্তি ছুঃখমন্বন্তি কর্ণ! | 

জায়ন্তে চ প্রলীষন্তে বর্তন্তে কর্ণ বশীৎ ॥ ১০৫ ॥ 

অতো। বহুবিধং কন্মন কথিতং সাধনান্িতৎ | 

প্রৃতষেইল্পবোধানাং দুশ্চেন্টিতনিবৃভষে ॥ ১০৬ ॥ 

যতো হি কর্ন দ্বিবিধং শুতপ্চাণডভমেব চা. 

অণগুতাৎ কর্ম্দণে যান্তি প্রাণিনভ্তীব্রযাতনাঁৎ ॥ ১০৭ ॥ 

কম্্মনণোহপি শুভীদ্দেবি। ফলেঘ্বাশক্তচেতসঃ | 

প্রযাস্ত্যাযাস্তযমুত্রেহ কম্মশৃঙ্ঘলযন্ত্রিতা? ॥ ১০৮ ॥ 

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভৎ বাশুভমেব বা। 

ব্যঙ্গম বিগতাঙ্গম, | ১০ ॥ ১০১1 ১০২ ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ | ১০৬ 1১০৭1 

এবং নানাবিধানি স্থখগ্রাপকাণি গ্রডুবসাধনসংযুতানি কর্ম্মাণি ব্যান্ধ 

ত্যেদানীং ব্র্থজ্ঞানেনৈব লোকা মুক্তিমধিগচ্ছেতুর্ন তু কর্ম্মতিরিতি ব্যাহ্ত,. 
মুপক্রমতে কর্্মণোহপি শুভাদিত্যাদিনা। হে দেবি। শুতাদপি কর্মণে! 

হেতোঃ ফলেঘাসক্তচেতসে৷ জনা: কর্মশৃঙ্খলযস্ত্রিতাঃ কর্মারূপেণ নিগডেন 
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তাবন্ন জাষতে মোক্ষো নৃণাৎ কল্পশতৈরপি ॥ ১০৯ ॥ 
যথা লৌহমযৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ হ্র্ণমধৈরপি। 

তখাবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥ ১১০ ॥ 

কু্ব্বাণঃ মতৃতৎ কর্ম কৃতা কষ্টশতান্যপি | 

তাবন্ন*লভতে মোক্ষৎ ঘাব€ জ্ঞানং ন বিন্দরতি ॥ ১১১ ॥ 

নং তত্ববিচাবেণ নিক্কামেণাঁপি কন্মণা । 

জাতে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্শলাত্মনাহ ॥ ১১২ ॥ 

ব্রহ্মাদিতৃণপধ্যন্তৎ মাধয! কক্সিতৎ জগৎ । 

সত্যমেকং পবৎ ত্রহ্মবিদিত্বৈব স্বধী ভবে ॥ ১১৩ ॥ 

বিহাষ নামবপাণি নিত্যে ত্রহ্মণি নিশ্চলে। 

পবিনিশ্চিততত্বো যঃ স মুক্ত? কর্ম্ববন্ধনা ॥ ১১৪ ॥ 

ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাতৎ উপবাসশতৈবপি! 

ব্রন্ষৈবাহমিত্ডি: জ্ঞাত্ব। যুক্তে। ভবতি দেহভূৎ ॥ ১১৫ ॥ 

বদ্ধাঃ'সস্তো লোকাদল্মাদমুত্র পবলোকে প্রযাস্তি তল্মাচ্চ লোকাৎ পুনবি- 

হাযাস্তি মুক্তিভাভিনস্ত ন ভবস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ 

ন বিন্দতি ন লভতে ॥ ১১১॥ 3 

নন মোক্ষৈকসাধনং জ্ঞানং কথমুৎপদ্যতে তুত্রাহ ভ্ঞানমিত্যাদিন! | 

তত্ববিচাবেণ ব্রন্ষণোবিচাবণেন ক্ষীণতমসাম, ক্ষীপান্ঞানকপান্ধকারাণাম, 

,নির্শলাত্মনাম বিমলান্তঃকবণানাম, ॥ ১১২ ॥ ১১৩ ॥ 

,বিহায্ত্যদিনা॥ নিত্যে অবিনাশিনি নিশ্চলে পূর্ববূপাপরিত্যাগিনি, 

। পৰিনিষ্চিতং সম্যগ্ির্ণীতং তত্বং যাথা্্যং যেন স পবিনিশ্চিততত্বঃ ॥১১৪1১১৫। 



৫০৪ মহানির্ব্বাণতস্ত্ম্। 

আত্ম। সাক্ষী বিঃ পূর্ণহ সত্যোইন্বৈতঃ পবাৎপবঃ। 

দেহস্থোহপি নদেহস্ছে। জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ তবে ॥১১৬। 

বালক্রীড়নব€ সর্বং রূপনামাদিকল্পনং | 

বিহাষ ত্রহ্মনিষ্ঠে৷ যঃ স মুক্ত নাত্রসংশযঃ ॥ ১১৭ ॥ 

মনসা কল্পিত যুর্তিনৃ্ণাং চেন্মোক্ষসাধনী | , 

স্বপ্নলব্ধেন বাজ্যেন বাজাঁনে! মানবাস্তথা || ১১৮ | 

সচ্ছিলাধাতৃদার্বধাদিমূর্ভীবীশ্বববুদ্ধযঃ | 

বিশন্তস্তপ! জ্ঞানং বিন! মোক্ষৎ ন ধান্তি তে ॥1১১৯॥ 

আহাবসংযমক্লিষ্টা যথেক্টাহাবতুন্দিলাঃ। 

্রহ্ষজ্ঞানবিহীনাশ্চেনিক্কতিৎ তে ব্রজন্তি কিং ॥ ১২০ ॥ 

বাষুপর্ণকণীতোন্রতিনো মোক্ষ ভাগিনঃ | 

সন্তি চেং'পন্নগ মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচনাঃ ॥ ১২১ | 

উত্তমে। ব্রহ্মসন্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যম; | 

স্তুতির্জপোহধমে! ভাবো বহিঃপুজাধমাধম। ॥ ১২২৭ 

আত্মেত্যাদিনা। সাক্ষী শুভাশুভদ্রটা বিতুঃ ব্যাপকঃ পূর্ণঃ অখণ্ড- 
স্বরূপঃ অদ্বৈতঃ সজাতীষবিজীতীযন্বগতভেদশ্ুনাঃ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥ 

তপসা কচ্ছ, চান্দ্রীধণাদিনা ॥ ১১৯ 

নিষ্কৃতিম, নিস্তাবম, ব্রজস্তি প্রাপ্রবস্তি ॥ ১২০ ॥ ১২১। |] 

উত্তম ইত্যাদিনা। ব্ন্ষেব সঙ সনভিননং সর্ধবমদদিত্ত্তমো ভাব; | 
উত্তমং ভজনং তবতীত্যেবমন্বধঃ ধ্যানভাবঃ ধ্যানরূপং তজনম, ॥ ১৯২ ॥ 
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যোগে! জীবাত্মনোঁবৈকাং পুজনং সেবকেশযৌঃ। 

সর্ব ব্রন্মেতি বিছ্ুষো ন যোগো ন চ পূজনহ ॥ ১২৩॥ 

ব্রহ্মজ্ৰানং পবং জ্ঞানৎ বস্ত চিত্তে বিবাজতে । 

কিন্তম্ত পবজ্ঞাদোস্তপৌভিনির্যম্রতৈঃ ॥১২৪ 

সত্য বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রন্মেতি পশ্যতঃ | 

স্বভাঁবাং ব্রহ্মভূতন্ত কিৎ পূজা! ধ্যানধাবণা ॥ ১২৫ ॥ 

ন পাপহ নৈব স্বকৃতিৎ রসে ন গুনর্ভবঃ 

নাপি ধোযো মক ধ্যাত। সর্ববং ত্রন্মেতি জানতঃ ॥১২৬॥ 

অযমাত্মা সদা মুক্তে। নির্লিপ্তঃ সর্ধ্ববস্তুবু। 

কিৎ তন্ত বন্ধন কল্মান্মুক্তিশিচ্ছন্তি ছুর্ধিযঃ ॥ ১২৭॥ 

স্বমযাবচিতৎ বিশ্বমবিতর্বৎ স্থবৈবপি | 

স্ববংবিবাজতে তত্র হথাপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবত ॥ ১২৮ ॥ 

যোগ ইত্যাদিনা । পর্ব ব্রুদ্মেব ভবতীতি বিদ্ুষো জানাতা জনদ্য 

জীবীত্বনোটবককামেব যোগো ভনতি সেবকেশযোঃ সেবকেশ্ববযোবৈক্যমেব 

পুজনং ভবতি তদ্ডিম্নো যোগ! নাস্তি তদ্ডিন্নং পূজনমপি নাস্তি তসা 1১২৩) 
১২৪ ॥ ৯ 

সত্যমিত্যাদিনা। বিজ্ঞানং বিদ্ঞানস্ববপম, একম অদ্বৈত, ধারণা 
চিত্তরত্তিনিবোধঃ ॥ ১২৫ ॥ 

ন পুনর্ভব্ঃ ন পুনরুৎপত্তিঃ ॥ ১২৬ ॥ 

নিশি অনাসক্তঃ ॥ ১২৭ ॥ 

নহ্্মনো দেহপং বন্ধনমন্তোব কথমুচাতে অযমাত্বা সদা মুক্ত 



৫৬ মহানির্ব্বাণতস্ত্র্। 

বহিরন্তর্ধথাকাঁশং সব্রেষামেব বস্তনাৎ । 

তখৈব ভাতি সদ্রপে। হ্াত্রাসাক্ষীন্বব্ূপতঃ ॥১২৯।॥ 

ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবন জনুঃ। 

সদৈকবপশ্চিম্মাত্রে। বিকাঁবপবিবর্জিতঃ ॥ ১৩০ ॥ 

জন্মযৌবনবার্ধক্যৎ দেহস্যৈব ন চাত্বনঃ। 

পশ্ন্তোহপি ন পশ্যন্তি মাযাপ্রারতবুদ্ধষঃ ॥ ১৩১ ॥ 

যথা শবাবতোধষস্থং* ববিং পশ্যতানেকধা । 

তথৈব মাষঘ। দেহে বনুধাত্মানমীক্ষুতে & ১৩২ ॥ 

যথ| সলিলচাঞ্চল্যৎ মনান্তে তদগতে বিধৌ । 

তাখৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যৎ পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ ॥ ১৩৩ ॥ 

ঘটস্থৎ যাঁদুশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেহপি তাদুশহ। 

নষ্টে দেহে তখৈবাত্বা মবপো বিবাজতে ॥ ১৩৪ ॥ 

ইত্যাদি তত্রাহ স্বমাষেত্যাদিন! । অবিতর্কাম, অনুহনীযম্ 1 ১২৮ | ১২৯ ॥ 

জন্ুঃ জন্ম আত্মনো বালত্বাদেবভাবে হেতৃনাহ সদৈকরূপ- ইত্যা- 
দ্যদ্েন ॥ ১৩০॥ | 

তর্হি কস্য জামাদিকং ভবতি তত্রাহ জন্মেত্যা্দিনা ॥ ১৩১ ॥ 

নন্থু তত্তদ্দেহস্থিত আত্মা নানারূপঃ প্রতীযতে কথমুচাতে সদৈককপ | 
ইতি তত্রাহ যথেত্যাদিনা ॥ ১৩২॥ 

*মাবীবং তোয়স্থমিতি বা 'পাঠঃ। 



চডুর্দশোল্লাসঃ ! ৭ 

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি। পরহ মোক্ষৈকসাধনং । 
জানািহৈব যুক্তঃ স্তাৎ সত্যৎ সত্যং ন সংশয়ঃ ॥১৩৫॥ 

ন কর্্মণ। বিষমুক্ত? স্তান্ন সম্তত্যা ধনেন ঘা! । 

আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥*১৩৬ ॥ 

প্রিয়ো স্থাত্মৈধ সর্ব্বেষাং নাস্মনোহস্ত্যপরহ প্রিয়ং | 
লোকেহন্সিন্নাত্মস্ন্বন্ধাৎ ভবস্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ! ॥১৩৭৪ 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাত! ত্রিতয়ং ভাতি মাষয়। 

বিচার্য্যমাগ্ে ভ্রিচ্বয়ে 'আক্মৈবৈকোহবশিষ্যতে ॥ ১৩৮ ॥ 

জ্ঞানমাত্সৈ চিদ্রুপো! জ্ঞেষমাত্মৈব চিম্মযঃ | 

বিজ্ঞীতা স্বযমেবাত্বা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥ ১৩৯ 

এতভে 'কথিতৎ জর্জানৎ সাক্ষা্গিবর্বাগকারণং । 

ৃতুরববধাবধৃতানামেতদেব পরৎ ধনহ | ১৪০ ॥ 
ৃঁ জরীদেব্যুবাচ। 

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রো গাহস্থো ভৈ্ষুকস্তথা। 

কিমিদৎ জয়তে চিত্রমবধৃতাশ্চতূর্বিবধাঃ ॥| ১৪১॥ 

শ্রত্বা! বেদিতুমিচ্ছামি তত্বতঃ কথয় গ্রাভে। !। 

৪5558 লক্ষণৎ সবিশের্ুতঃ ॥ ১৪২ | 

তদ্দাতে বিধো সল্গির্গগতে চ্দ্রে অকোবিদা অবিহাস, ॥ ১৩৩ 
৪ 0১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥ ১৩৯ ॥ ১৪০ ॥ 

৬৫ 



ধ্ণ৮ ঘহামির্বাণতন্ত্বম্। 

শ্রীসদাশিব উবাচ, 

ত্রহ্মমন্ত্রোপাকা যে ব্রাহ্গণক্ষত্রিযাদফঃ | 

গৃহাশ্রমে বসন্তোহপি জ্বেযাস্তে যতযঃ প্রিষে 1 11১৪৩। 

পূর্ণাভ্বিষেকবিধিন! সংস্কৃত। যে চ মানবাঃ। 

শৈবাবধৃতান্তে. জ্ঞেযাঃ পৃজনীযাঃ কুলার্জিতে । || ১৪৪ ॥ 

্রাহ্মাবধৃতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবন্তিনঃ | . 

বিদধ্যুঃ সর্ববকম্্মাণি মছুদীবিতবত্বনা। ॥ ১৪৫ ॥ 

বিনা ত্রহ্গার্পিতং চৈতে তথা চক্রার্পিতং বিনা । 

নিষিদ্ধমন্নৎ তোয়ঞ্চ ন গৃহীষুঃ কদাচন ॥ ১৪৬ ॥ 

বক্মাবধৃতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিনীৎ 

গ্রাগেব কথিতোধর্ঘ্ম আঁচাঁবশ্চ বরাননে ! ॥ ১৪৭ ॥ 

্নানৎ সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণং । 

সর্ববমাগমমার্গেণ শৈবত্রহ্গাবধৃতযোঁ ॥ ১৪৮ ॥ 

উক্তাবধূতে! দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণ বিতেদতঃ । 

পূর্ণঃ পৰমহৎসাখ্যঃ পবিব্রাড়পরঃ প্রিষে 1 ॥ ১৪% ॥ 

চতুর্ববিধানামবধৃতানাং সৃক্ষণং বিজ্ঞাতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ দ্রিবিধা- 
বিত্যাদিন। ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ 

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্ণিতঃ মন্ প্রীসদাশিব উবাচ বক্গমন্ত্রোণাপনকা' যে 
ইত্যাদিনা ॥ ১৪৩ ।,১৪৪ ॥ 

বিদধুযুই কুর্যং ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ১৪৭ | ১৪৮ ॥ 



চতুর্দাশাল্লাসঃ | ৪৮৯ 

রৃতাবধৃতসংস্কাবৌ যদি স্যাৎ জ্ঞানছূর্ববলঃ। 

তদ।"লোকালযে তিঠন্নাক্মানৎ স তু শোধযেৎ | ১৫০ ॥ 

বক্ষন্ স্বজাতিচিহৃঞ্চ কুর্ববন্ কণ্্মাণি কৌলবৎ | 

সদঈ। ব্রহ্মপবো ভূত্ব! নাধযেৎ জ্ঞানমুদ্তমৎ ॥. ১৫১ ॥ 

ও তৎসনানমুচ্চার্য্য সোহহমন্ত্রীতি চিন্তঘন্। 

কুর্ধ্যাদাত্মোচিতং কর্ম দা বৈরাগ্যমাভ্িতঃ ॥ ১৫২ ॥ 

কুর্ববন্ কর্্মাণ্যনাশক্তে। নলিনীদলনীবব€। 

যতেতাক্ানমুদ্ধরড ২ তত্বজ্ঞানবিবেকতঃ ॥ ১৫৩ ॥ 

ও তৎসদিতি মন্ত্রেণ যে! যতকন্্ম সমাচবেৎ। 

গৃহস্থো বাপুয্দাসীনস্তস্তাভীষ্টায তৎ ভবে ॥ ১৫৪ ॥ 

জপোহোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কাবাদাখিলাঃ ক্রিষাঃ। 

ও তংসন্মন্্নিষপন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্থ্যর্ন সংশযঃ ॥ ১৫৫ ॥ 
কিম নোর্ধবনুভিত্মনত্রয কিমনোভূবিসাধনৈহ | 

্রান্ষমোগানেন মন্ত্রেণ সর্ববকন্মীণি সাধষেৎ ॥ ১৫৬ ॥ 

* স্খুনাধ্যমবাহুল্যৎ সম্পূর্ণকলদীয ক । 

নাস্ত্যেতস্মান্মহামস্ত্াহুপাযান্ত বমন্িকে । ॥ ১৫৭। 

অপবঃ অপূর্ণ; ॥ ১৪৯ | ১৫০ ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥ 

অথ প্র তৎসদিতি মন্ত্রপ্য মাহাত্বামাহ ও তত্সনিতি মদ্রোণত্যা- 
দিভিঃ) সমীচবেৎ কুর্্যা্ ॥ ১৫৪ ৭ ১৫৫ 0 ১৫৬। ১৫৭ 



৫১৬ মহানির্ব্বাণ প্র । 

পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধরয়েদিমং | 
গেহস্তস্য মহাতীর্ঘং দেহঃ পুণ্যময়ো বেত ॥ ০৫৮ ॥ 

নিগমাগমতত্ত্রাণাৎ সারাৎসারতরে। মনুঃ | 

ও' তৎসদিতি দেবেশি। তবাগ্রে সত্যমীরিতহ ॥ ১৫৯ ॥ 

রহ্ধাবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্বা তালুশিরঃ শিখাঃ । 

প্রাছুভূতো যর্মোতৎসৎ সর্ববমন্ত্রোভমোভমঃ ॥'১৬০ ॥ 
চতূর্ববিধানামন্লানামন্যেষাযপি বস্তুনাৎ। 
ন্ত্রান্যৈঃ শোধনেনালৎ স্যাচ্চেদেতেন শোধিতং 1১৬১ 

পশ্ঠন্ সর্বত্র সন্রপৎ জপংস্তৎ সম্মহামনুৎ। 

স্বেচ্ছাচাঁরঃ শুদ্ধচিভঃ স এব ভূবি কৌলবাট্ ॥ ১৬২ ॥ 

জপাদস্ত ভবেৎ সিদ্বো যুক্তঃ সদর্থচিন্তনাৎ। 

সাক্ষাৎ ব্রহ্মনমে! দেহী সার্থমেনং জপন্ মনু ॥ ১৬৩। 

ত্রিপদোহয়ৎ মহাঁমন্ত্রঃ সর্ববকারণকাঁরণং । 
সাধনাদস্য মন্ত্রসা ভবেম্মৃতুযু্জষঃ স্বয়ং ১৬৪ ॥ 

যুগৎ যুগ্মপদৎ বাপি গ্রত্যেকপদযেব ব। 

জণ্তৈতস্য মহেশীনি ! সাধকঃ সিদ্ধিতাক্ ভবে ॥১৬৫॥ 

শৈবাবধূতনধ্্ বিধৃতাখিলকর্্মণঃ | 

নাপি দৈবে নব! পিত্রে নার্ষে কৃত্যেহধিকারিতা, 8১৬৬৪ 

ইদমও' তৎসদিতি মন্ত্রম॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ | 



চতুর্দশোল্লাস£। ৫ * 

চতুর্ণামবধূতানাঁৎ তুরীয়ো হং ২স উচ্যতে। 
ব্রযোহন্যে যে্জাভোগাট্যা ুক্তাঃ সর্বেবশিবোঁপমাঃ ॥১৬৭ 

হৎসে! ন কৃর্য্যাৎ ্ত্রীসক্গং ন বা ধাতুপরি গ্রহং | 

প্রীরন্মশ্নন বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জজিতঃ & ১৬৮০॥ 

ত্যজেৎ স্বঞ্ঠুতিচিহ্ানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাঁং । 

তুবীযো বিচবেং ক্ষৌনীং নিঃসংকল্লো। নিরুদ্যমঃ ॥১৬৯। 

সদাত্মভাবসন্তৃষ্টঃ শোকমৌহবিবর্জিতঃ | 

নিন্নিকেতস্তিতিক্ষু; সানিঃশক্কো নিরুপত্রেবঃ ॥ ১৭০ ॥ 

নার্পণৎ ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধাবণাঃ। 

যুক্তোহবিরক্তো নির্ধন্ৰে! হৎসাঁচাবপরো যতিঃ ॥ ১৭১ ॥ 

ইতি তে কৃথিতৎ দেবি ! চতুর্ণা কুলযোগিনাং। 

লক্ষণ সবিশেষেণ সাধনা মৎস্বৰপিনাং ॥ ১৭২ ॥ 

এতেষাৎ র্শনম্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাঁৎ | 

চ্ুর্বিধানামিত্যাদিনা । চতুর্িধানম, ভক্ষ্যচর্ধ্যলেহ চোষ্যাগান. ॥ 
১৬১ | ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥ 

অশ্বন্ তুপ্তীন ॥ ১৬৮ ॥ 

গৃহমেধিনাম, গৃহস্থানাম, । নিরুদ্যম:, আত্ম নির্ববা হার্থবযাপার- 
শূন্যঃ ॥ ১৬১ ॥ 

-  সদাত্বেত্যাদিনা । ভাবঃ, চিন্তনম.। নির্নিকেতঃ ,রিখতলততবান 
শুন্য: | তিততিক্ষুঃ। সহনশীলঃ | ১৭০ ॥ ১৭১ ॥ ১৭৯ * 



* ধহ মহানির্ববাণতত্ত্রম 

সর্ধ্বতীর্থফলা বাপ্তির্জীযতে মনুজন্মনাং ॥ ১৭৩ ॥ 

পৃথিব্যাং যানি তীর্ঘানি পুণ্যক্ষেত্রাণি'যানি চ 1 

কুলসন্ত্যামিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিষে | ॥ ১৭৪ ॥ 

তে ধন্যান্তে কতার্থাশ্চ তে পুণ্যান্তে কৃতাধ্ববাঃ ।' 

যৈরর্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈষ্দানবৈঃ কুলসাধৰ% ॥ ১৭৫ ॥ 
অশুচির্ধাতি শুচিতামস্পৃশ্থঃ স্পৃশ্যতামিফাৎ | 

অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং ন্যাৎ যেষাঁৎ সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥১৭৬॥ 

কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্র,বাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ। 

শুদ্ধযন্তি যেষাং সংস্পর্শাভান্ বিন! কোহন্যমর্চযেৎ ॥১৭৭॥ 

কুলতব্তবৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগ্িনঃ। 

যেহচ্চয়ন্তি সকৎ ভক্ত্য! তেহপি পুজ্য! মহীতলে ॥১৭৮॥ 

কৌলধন্মাৎ পরো ধর্ম নাক্ত্যেব কমলাননৈ 11 

অন্ত্যজোহপি যমাশ্রিত্য পৃতঃ কৌলপদং ব্রেজেৎ ॥১৭৯। 

কবিপাদে বিলীষস্তে সর্ববপ্রাণিপদা যর্থ] ৷ 

কুলধরন্মে নিমজ্জন্তি সর্বে ধর্ন্মীস্তথা প্রিষে  ॥ ১৮০ ॥ 

অহো' পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্ঘবপাঃ স্বয়ং প্রিযে !। 

অথাবধৃতানাং মাহাত্ম্যমাহ এতেষামিত্যাদিভিং ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ । 
কুলগ্রবো$ হদ্যাদ্দিভিঃ ॥ ১৭৫ 1 ১৭৬ ॥ 

পুলিন্দাঃ চাঁগালবিশেষীঃ ॥ ১৭1 ॥ 
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যে পুনস্তাত্বসনবন্ীন্ শ্্রেচ্ছশ্ধপচপামরান্ ॥ ১৮১ ॥ 

গঙ্গাধাং পতিতীস্তাংসি যাস্তি গাঙ্গেযতাং যথা। 

কুলাচাবে বিশস্তোহপি সর্বের গচ্ছস্তি কৌলতাৎ ॥১৮২॥ 

যথার্ণবগতং,বাবি ন পৃথগৃভাবমাপুযা। 

তথা কুলাম্ছ ধৌমগান ভবেুর্জনাঃ পৃথক্॥ ১৮৩ । 

বিপ্রাদ্যবজপধ্যসতাছিপদা যেহত্র ভূতলে। 

তে সর্ববেহন্ম্িন্ কুলাচাবে ভবেয়ুবধিকাবিণঃ ॥ ১৮৪ ॥ 

আহুতাঃ কুলধর্থেইম্মিন্ যে ভবন্তি পবাজ্ঝ খাঃ। 

সর্ববধন্্পরিভর্টান্তে গচ্ছস্ত্যধমাৎ গতিং ॥ রি ॥ 

পরর্ঘযন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ। 

তান্ বঞ্চযূন্'কুলীনৌহপি বৌববৎ নরক ব্রজেৎ ॥১৮৬।॥ 

চাওটনৎ যবনং নীচত মন্তা স্ত্রিযমবজ্ঞয] 

কৌলংন কুর্ষ/€ যঃকৌলঃসোহধমো যাত্যধোগতিৎ ॥১৮৭॥ 

শৃতাভিষেকাঁৎ যৎপুণ্যৎ প্ুবশ্চর্ধ্যা শতৈরপি । 

তম্মাৎ কোঁটিগুণৎ পুণ্যযেকন্রিন্ কৌলিকে কতে ॥১৮৮। 

যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ। সন্ভি যদ্যদান্পান্ততাঃ। 

কৌল! তবস্তস্তে পাশৈমুক্তা যাস্তি পরং পদং ॥ ১৮৯ ॥ 
এগ 

, ঝুলতববৈঃ মাংসাদিভিঃ | কুলজ্রব্যৈঃ মদোঃ 0১৭৮ ॥ ১৭৯ ॥ ১৮০ 1১৮১। 
$ 

1৮২ 0১৮৩ 1৮১৮৪ 0 ১৮৫ 1১৮৬ 



€১৪ , মহানির্বাণতস্ত্রম। 

শৈবধ্মাশ্রিতাঃ কৌলাঃ তীর্ঘরূপাঃ শিখাত্বকাঃ। 

ন্নেহেন শ্রদ্ধযা প্রেষ্ণ! পূজ্যা মান্তাঃ পরস্পরং ॥ ১৯০ ॥ 
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে । 

ভবাৰিতরণে সেতুঃ কুলধর্মো হি নাপরঃ ॥ ১৯১॥ 

ছিদ্যন্তে সংশধাঃ সব্বে ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চযা; | 

দহাত্তে কর্মাজালানি কুলধর্্মনিষেবনাঁৎ ॥ ১৯২ ॥ 

সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ কৃপয়াহ্য মানবান্। 

পাবযস্তি কুলাচাবৈস্তে জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোভয ॥ ১৯৩ ॥ 

ইতি তে কথিতৎ দেবি। সর্ব্ধর্ম্মবিনির্ণয়ং 

মহানির্ববাণতগ্ররস্য পূর্ববার্ধৎ লোকপাঁবনহ ॥ ১৯৪ ॥ 

য ইদৎ শুণুয়ানিত্যৎ শ্রাবয়ে্বাপি মানবান্। 
সর্ববপাপবিনিমু-ক্তঃ সোহস্তে নির্ববাণমাপধ,যাৎ ॥ ১৯৫ ॥ 

সর্ববাগমানাং তন্ত্রাণাৎ সারাৎসাবৎ 'পবাৎপরৎ। 

তন্ত্রবাজমিদং জ্ঞাত্বা জাযতে সর্ববশীস্ত্রবিৎ ॥ ১৯৬ ॥ 

কিস্তস্য তীর্থভ্রমনৈঃ কিৎ যজ্রৈর্জপমাধনৈঃ। 

জানম্েতজহাতন্ত্রং কম্মমপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১৯৭ ॥ 

চি 

(অবজ্ঞা তিরস্থি যা" ॥ ১৮৭ ॥ ১৮৮ ১৮৯ 0 ১৯০ ॥ ১৯১ | ১৯২ ॥ ১৯৩ | 

৯৯৪ ॥ 
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ঈন বত? সর্ববশফন্দ্েবু সর্ববধন্মীবিদান্যব? | 

সংজানী ত্রচ্মবিৎ সাধূরযত্রন্তদ্বেভি কালিকে । ॥ ১৯৮1 

অল বোদৈ? পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ | 

(েমন্ৈববহৃতিস্তাকতৈজ্ঞাত্বেদং সর্বববিস্তবেৎ ॥ ১৯৯ ॥ 

আমীৎ ঞহুতমৎ যন্মে সাধনৎ জ্ঞানমুত্তমৎ 

তথ প্রর্নেন তন্রেহন্মিৎস্তৎ সর্ববহ স্ুপ্রকাশিতহ ॥ ২০০ ॥ 

যথা" ত্বং ব্রহ্মণ” শততম প্রাণাঁধিক। পব|। 

মহানির্ববাণতুন্বং মে তথ জানীহি স্থাত্রতে ! ॥ ২০১॥ 

যথু! নগেবী হিমবান্ তাবকাস্্র ঘথ। শশী । 

ভাঙ্গান্তেজ?স্থ তল্মেবু তন্ত্রবাঁজমিদং তথা ॥ ২০২ ॥ 

সর্বধর্ম্মমযং তন্থুৎ ব্রহ্ষজ্ঞানৈকসাধনহ । 

পহিস্তা পাঠযিত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নবঃ ॥ ২০৩ ॥ 

বিদ্যতে ঘসা ভবনে সর্ববতান্তোভমোভমহৎ। 

ন তন্ত বশে দেলেশি। পশুর্ভবতি কহিচি ॥ ২০৪ ॥ 

আজ্ঞানতিমিবান্ধোহপি মুর্খ; কন্দজডোহপি বা। 

শৃণৃনেতন্মহাতন্তরৎ করমবন্ধ দবিমুচ্যতে ॥ ২০৫ ॥ 
এতন্তন্তস্ত পঠনং শ্রবণং পুজনং*তা | 

অঞ্চ মহানির্ব্বাণতস্্রস্য মাহাত্মযমভিধত্বে ঘ ইং শৃণ্যান্রিত্যমিত্যা- 

দিতিঃ॥ ১৯৫ ॥ ১৯৬ ) ১৯৭ ॥ ১৯৮ 1 ১৯৯ ড২০০ ॥ ২০১ 
* ভ৬ 
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“বন্দনং পরমেশানি । নৃণাঁৎ কৈবল্যদ্বাষকৎ ॥ ২০৬ 4 

উক্তৎ বহুবিধ তন্ত্রমেকৈকাখ্যানযুতৎ । 

সর্ববধর্ম্মান্বিতং তন্ত্র নাতঃপরতরৎ ক্ষাচিৎ ॥ ২০৭ ॥ 

পাতালচক্রৎ ভূচক্রজ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতৎ । 
পরার্ধমস্য যো! বেভি স সর্ববজ্ঞে। ন সংশযহ ॥ ২০৮ ॥ 

শরবার্ধমহিতং গ্রন্থমেনৎ জানন্নরো ভবেৎ'। 

ত্রিকালবার্তীৎ ভ্রেলোক্যবৃতান্তৎ কথিত্ৎ ক্ষমণ % ২০৯ ॥ 

সন্তি তন্ত্রাণি বহুধ! শাস্ত্রীণি বিবিধান্যপি । 

মহানির্ববাণতন্্ম্ত কলাং নার্ন্তি ষোড়শী ॥ ২১০ ॥ 

মহানির্ববাণতন্ত্রস্থ। মাহাক্স্যৎ কিৎ ত্রবীমি তে। 

বিদিত্বৈতন্মহাতন্তৎ ত্রহ্ধনির্ববাপমাপ্লুযাৎ ॥ ২১১ ॥ 

ইতি শ্রীমহাঁনির্ববাণতন্ত্রে সর্ধ্বতন্ত্রোস্তমোত্তমে সর্ববধর্্মনির্ণমসাবে 

শ্ীমদাদ্যাসদাশিবসন্বাদে পুর্রবক1ণ্ডে শিবলিক্স্থাপন- 
চতুর্ববিধাবধূতবিববণকথনং নামঃ 

চতুর্দশোল্লাসঃ ৷ 
সমাক্তোহযহ গ্রন্থঃ | 

তেজংস্থ তেজন্থিস্থ ॥ ১০২ ॥ ২০৩ ॥ ২০৭ 7 ২০৫ | ২০৬ ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥ 

২০৯ ॥ ২১০ ॥ ১১১ ॥ 

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রটীকাযাৎ চতুর্দশোল্লাসঃ ॥ 

৮7 টি 








